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, 
s1ntese 

1. Na apresenta~ao de urn dossie hist6-
rico sabre o programa nuclear brasileiro, 
divulgado em mar~o de 1977, o Presiden
·te Ernesto Geisel afirma que "todos n6s -
Povo e Governo - ternos responsabilidade 
na' promo~ao do desenvolvimento, econo
mico, social e politico, do Brasil. Para 
assegurar esse desenvolvimento, necessa
·rio 'ao bem-estar geral, e imprescindivel 
dispor de adequadas fontes energeticas, 
dentre as quais sobressai, nos dias de 
hoje e no futuro proximo, a utiliza~ao do 
atomo". Editado em quatro linguas - ale
mao, _ingles, frCJnces e espanhol -, alem do 
portugues, o documento oficial esclarece os 
motives que levaram o Governo brasifeiro a 
optar pela utiliza~ao da energia nuclear: "a 
crise do petr61eo veio demonstrar que o Bra
sil nao poderia continuar a programar o seu 
desenvolvimento econ6mico a base de urn 
combustive! que se tornara caro e de dis
ponibilidade duvidosa. Com efeito, o pe
tr61eo, alem de seus novas custos elevados 
(o que por si s6 ja recomenda que se I he de· 
urn uso mais racional e nobre), tornou-se, · 
por raz6es de varia indole, de abastecimen
to incerto, o que obriga os consumidores a 
constitui~ao de vultosos e onerosos estoques 
estrategicos". E acrescenta o documento: 
"a uti!iza9ao de novas fontes de energia, o 
que certamente caracterizara o mundo nes-. 
te final de seculo, constitui, portanto, urn 
imperative de ordem geral. No contexte de 
uma inegavel crise energetica mundial, co
loca-se, para grande numero de paises, a de
cisiva questao de encontrar alternativa a 
custos competitivos, confiavel tecnicamente 
e que seja, sobretudo, garantida quanta ao 
suprimento. Esses sao os fundamentos da 
defini~ao da politica energetica do Brasil". 
E, segundo o dossie, "tendo em vista o grau 

de confiabilidade tecnica ja alcan~ado em 
escala comercial e a competitividade de 
seus custos de produ~ao no novo quadro da 
economia de petr61eo, considera o Governo 
ser a· energia nuclear a unica alternativa 
realmente viavel". Paginas 7 a 16; e 69 a 93. 

2. As viagens presidenciais a Fran~a, Rei
no Unido e Japao sao os destaques da ati
vidade de politica externa em 1976, segun
do salienta o Presidente Ernesto Geisel em 
sua Mensagem ao Congresso Nacional, par 
ocasiao da abertura da Sessao Legislativa, 
em 1.0 de mar~o de 1977. "Os encontros do 
Chefe de Estado com os lideres desses tres 
paises tiveram transcendental importancia 
para a afirmagao da posi~ao do Brasil no ce-

. nario' internacional, ao mesmo tempo em 
que abriram ou aprofundaram areas de dia-

. logo e L;ontatos econ6micos, financeiros e 
culturais, dentro da politica de diversifica
~ao das rela~6es externas", diz o Presidente 
em sua Mensagem. Alem dessas iniciativas 
diplomaticas de grande impacto para o de
senvolvimento do Brasil, o Presidente acen
tua em sua Mensagem a import2mcia de seu 
encontro com o Presidente do Peru, Fran
cisco Morales-Bermudez Cerrutti, do qual 
resultaram varios acordos celebrados, que 

. "constituem urn exemplo, entre muitos, da 
importancia que se atribui ao relacionamen
to estreito e mutuamente proveitoso com os 
pafses que, do ponto de vista hist6rico-cultu
ral ou em termos de desenvolvimento eco
nomieo, mais se aproximam do Brasil". 0 
Presidente cita ainda as seguintes realiza
~6es da · diplomacia brasileira em 1976: as 
operagoes comerciais com paises de expres
sao portuguesa, especialmente Angola e Mo
~ambique; a visita ao Brasil dos Secretaries 
de Estado e do·Tesouro norte-americanos e 
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a assinatura do Memoranda de Entendimen
to com os Estados Unidos; a intensificac;ao 
do comercio com o leste europeu; a par
ticipa<;ao do Brasil em varias reuni6es in
ternacionais; a visita dos Chanceleres do 
Paraguai, do Uruguai, da Colombia, do Suri
name e da Guiana; a promoc;ao, em Brasilia, 
da VIII Reuniao de Chanceleres dos Paises 
da Bacia do Prata; e a visita oficial·do Chan
celer Azeredo da Silveira a Washington. 
Para 1977, o Presidente preve que o Gover
no continuara a desenvolver sua ac;ao poli
tica no campo internacional em func;ao dos 
objetivos duradouros da Nac;ao, em parti
cular os que se ligam a seguran<;a e ao de
senvolvimento; que a America Latina e a 
Africa continuarao a receber atenc;ao priori
taria da diplomacia brasileira; e que o Bra-. 
sil continuara a emprestar seu apoio a ini
ciativas tendentes a criar uma nova ordem 
econ6mica internacional, que atenda aos in
teresses e necessidades de todos os povos. 
Pagina 17. 

3. Durante um almo<;o no Palacio ltama
raty de Brasilia, em janeiro de 1977, em 
homenagem ao Chanceler canadense, Do
nald Campbell Jamieson, o Ministro de Es
tado das Rela<;6es Exteriores, Azeredo da 
Silveira, declara que o Governo brasileiro 
tem persistentemente procurado identificar, 
com cada pais, com grupos de palses, sub
regionais, regionais, e aqueles ligados por 
interesses multilaterais, as formas de coope
rac;ao internacional que melhor atendam aos 
interesses comuns, sempre com a preocup;:J-. 
c;ao de encontrar um entendimento baseado 
na harmonia e na justic;a. Segundo Azeredo 
da Silveira, e necessaria que os beneff~ 
cios da cooperagao se repartam de modo sa
tisfat6rio para as partes. Acrescenta a inda 
que, no campo da complementac;ao econ6-
mica, da cooperagao industrial e da coope
rac;ao agricola, "os esforgos recentemente 
desenvolvidos entre os dois Governos leva
ram a identific<Jgao de relevantes oportuni
dades que vern ampliar as setores onde a 
associa<;ao de interesses econ6micos e fi
nanceiros, entre o Canada e o Brasil, ja se 
fez hist6rica". 0 Chanceler Donald Campbell 
Jamieson, por sua vez, refere-se a potencia
lidade das relac;6es brasileiro-canadenses 
que decorre da "grande complementari
dade que existe entre nossos parses, com
p!ementaridade que emerge das muitas 
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areas em que podemos apolar-nos e equili
brar-nos mutuamente". Em seguida, subli
nha que seu pals atribui alta prioridade as 
relac;6es com o Brasil. Na solenidade de 
assinatura de varies atos diplomaticos com 
o Canada, Silveira assevera que "o Brasil, 
pals pacifista por vocagao hist6rica e pela 
indole de. seu povo, deseja que os beneff
cios da tecnologia sirvam ao progresso do 
seu povo e de toda a humanidade e entende 
esse progresso como uma marcha na dire
gao da paz, da harmonia e da eqUidade. 
Observa, a seguir, que "somas um povo ge
neroso e aberto ao dialogo e a coopera<;ao. 
Mas somas, tambem, um povo orgulhoso de 
suas realizagoes nacionais, de haver cons
truido uma sociedade solidaria, sem precon
ceitos de qualquer ordem, uma sociedade 
voltada para a criagao de crescentes opor
tunidades de valorizagao da pessoa humana 
tanto em termos de realizagao individual 
quantci em termos de realizagao social. Esse 
destine n6s o realizaremos. Nao permitire
mos que seja fraudado ou desvirtuado par 
incompreens6es ou influencias foraneas". 
Paginas 33 a 49. 

4. Em companhia de varios representan
tes de Governo, o Ministro do Comercio de 
Malta, Patrick Holland, visita o Brasil entre 
16 e 21 de janeiro de 1977, periodo em que 
e recebido pelo Presidente Ernesto Geisel e 
mantem conversag6es com os Ministros das 
Relao;oes Exteriores, dos Transportes e da 
Industria e do Comercio. Em Brasilia, o re
presentante maltes examina com autorida
des brasileiras as formas concretas de co
operagao econ6mica, comercial e industrial 
entre os dais paises e, de modo especffico, 
projetos d~stinados a possibilitar aos expor
tadores brasileiros o uso de· instala<;6es de 
Malta para comercializar, distribuir e pro
cessar mercadorias brasileiras sob a forma 
de iniciativa conjunta. Patrick Holland sonda 
tambem a possibilidade de empreendimen
tos conjuntos industriais em Malta nos se
tores de engenharia !eve, refina<;ao de agu
car e madeireiro. Estuda ainda assuntos re
lacionados ao sistema de transporte entre 
os dais pafses e oferece os servigos de uma 
empresa de seu pals para reparo de navies 
brasileiros. Pagina 51. 

5~ 0 Chanceler Azeredo da Silveira, ao 
assinar, com o Embaixador iraquiano em 
Brasilia, Jihad G. Karam, o Acordo sabre 
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. ·Transportes Aereos Regulares Brasil-lraque, 
declara que esse documento "e urn marco 
significative na hist6ria das rela~oes entre 
os nossos pafses, presididas sempre por· 
urn espirito de mutua colaborac;ao que an
tecedeu mesmo ao estabelecimento das re
lac;oes diplomaticas, em 1947". Azeredo da 
Silveira diz que o Acordo "expande, portan
to, as perspectivas de incremento das re
Ja~oes de tada tipo entre Brasil e lraque. 
Nao sera apenas o intercambio camercial 
que se sentira beneficiado. Tambem o co
nhecimento reciproco de nossas culturas, 
de nossa maneira de ser, resultara favoreci
do pelas facilidades de comunicac;ao. E, 
atraves desse processo, nao sera surpresa 
verificar o quanta tern em comum os dais 
povos, na sua humanidade e nos seus an
seios de paz, equidade e bem-estar". 0 Em
baixadar iraquiano assinala que o "Acardo 
de Avia<;ao Civil entre os dais paises vira, 
sem duvida alguma,· intensificar os canheci
dos cantatas entre os dais povas e ampliar . 
o escopo da comunica<;ao". Paginas 53 e 
101. 

6. Por ocasiao da Assinatura da Ata Final 
das Negociac;oes Brasii-Equadar, o Minis
tro de Estade> das Relac;oes Exteriores, Azere
do da Silveira, revela que o mecanisme de 
compensac;ao comercial inaugurada entre os 
dais paises, grac;as a sua agilidade, adqui
re carater inovador em termos de incentive 
do intercambio entre paises latina-america
nos. Podera ele canstituir-se em instrumen~ . 
to altamente eficaz para se alcanc;ar urn au
menta substanciaf do fluxo de comercio bi- · 
lateral, mediante o atendimento das neces
sidades prioritarias de urn ou outre pais. 
"Vejo, portanto, com autentico ·atimi.roO..;· C). 
horizonte aberto pelas presentes negoefa
c;oes, que constituem, indubitavelmente, urn 
modele para o processo de cooperac;ao re
gional sempre propugnada pelo Brasil", 

observa Silveira que, em seguida, acrescen
ta: "Estou, pais, convencido de que as con
clusoes ora alcan~adas sao o ponto de par
tida para a forma~ao de urn novo mecanis
me de intercambio e cooperac;ao entre o 
Brasil e ·a Equador, em beneficia dos altos 
objetivos de desenvolvimento e progresso de 
nossos dais paises". 0 Subsecretario-Geral 
das Relac;6es Exteriores do Equador, Jose 
Ayala- Lasso, manifesta ·a opiniao de que a 
Ata Final das Negocia~oes Brasii-Equador e 
por si mesma uma clara demonstrac;ao da 
fraternal decisao de cooperar mutuamen
te que moveu os dais paises durante as ne
gocia<;oes e que constitui, ademais, orien- · 
tac;ao permanente em sua politica interna
cional. Pagina 55. 

7. Ao assinar o Convenio de Apoio Finan
ceiro ao II Programa de Cooperac;ao Tecnica 
entre ·O f¥asil e o PNUD (Programa das Na
c;oes Unidas para o Desenvolvimento}, o 
Chancefer Azeredo da Silveira diz que esse 
convenio e testemunho da importancia que 
emprestamos a coaperac;ao internacional e 
que os projetos desenvofvidos pelo PNUD 
representam importante contribuic;ao para 
o desenvolvimento dos varies setores da 
tecnica nacional, sobretudo em func;ao do 
efeito catalisador e agfutinador de recursos 
locais que propic.ia. Silveira lembra que "em 
muitos campos, a experiencia acumulada 
por alguns pafses em desenvolvimento pode 
ser de grande valia para outras nac;oes em 
estagios semelhantes de crescimento e pro
gresso tecnico. Em certos casas, tal expe
riencia pode ser mais adaptada as condi
c;oes particufares dos pafses em desenvolvi
mento. Nesse contexte, damos enfase par
tieutar··~l'fogramas regionais de coopera
«;ao tecrii~ e vemos com agrado o interesse 
que o PNUD tern demonstrado em cofocar 
em pratica ofertas brasileiras para projetos 
regionais". Paginas 63 e 106. 

5 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

o programa nuclear 
A declara~ao b · I d 

:.:~:;:::r:;:~:~:~ · rasi eiro, urn ossie 
:· texto introdut6rio ao dossie divulgado pela Presidencia da Republica h • 
em 10 de mar~o de 1977, intitulado 0 Programa Nuclear Brasileiro, I s to' r .I c 0 

!· oride esta tra~ada a politica do Governo sobre a utiliza~;ao do atomo. * 

AOS BRASILEIROS: 

Todos n6s - Povo e Governo - temos responsabili
dade na promo9ao do desenvolvimento, econ6mico, 
social e politico, do Bras·il. Para assegurar esse desen
volvimento, necessaria ao bem-estar geral, e impres
cindivel dispor de adequadas fontes energeticas, den
tre as quais sobressai, nos dias de hoje e no futuro 
proximo, a utilizac;ao do atomo. 

0 presente documento visa a proporcionar esclareci
mento publico sobre o ·"Programa Nuclear do Brasil", 
que conta com o apoio unanime da ·vontade nacional e 
se baseia no nosso esfor9o proprio, conjugado com a 
coopera9ao externa, e na aceita9ao de salvaguardas, 
que garantem sua estrita aplicac;ao pacifica. 

Brasilia, mar~o de 1977 

" Nas J)Aginas seguintes, encontra-se o texto Msico (subdividido em quatro segmentos) do dossi~. Na se~lio 
Tratados, Acordos, Convenios, p~gina 69, sao reproduzidos tres anexos constentes desse hist6rico documento. 
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1 - o problema energetico do brasil: 
a necessidade da. opc;Cio nuclear 

A decisao brasileira de realizar urn impor
tante programa nucl~ar de finalidades paci
ficas fundamenta-se em avaliac;:ao cuidadosa 
das necessidades energeticas do pais e das 
opc;:oes possiveis para satisfaze-las. 

2. Pais de grandes dimensoes territoriais e 
com 110 milh6es de habitantes, o Brasil, pa
ra o seu desenvolvimento economico e para 
o bem-estar da sua populac;:ao, necessita 
garantir urn suprimento de energia seguro e 
constante. A analise da estrutura do balanc;:o 
energetico do pais revela tendencia ao uso 
crescente do petr61eo. Entre 1940 e 1973, o 
consume do petr61eo passou de 9% para 
46% do balanc;o energetico nacional e o da 
hidreletricidade de 7% para 21%. Do angulo 
da c;lependencia do suprimento externo, a 
analise revela, ademais, que, enquanto no 
infcio daquele periodo, mais de 85% da 
energia produzida no pais eram de origem 
domestica, em 1973, 40% passaram a ser 
importados. Essa crescente dependencia do 
petr61eo decorreu de conhecidos fatores de 
mercado que, em todas as partes do mundo, 
desestimularam o uso de outras fontes de 
energia. 

3. A crise do petr61eo veio demonstrar que 
o Brasil nao poderia continuar a programar 
o seu desenvolvimento economico a base de 
urn combustive! que se tornara caro e de 
disponibilidade duvidosa. Com efeito, o pe
tr61eo, alem de seus novos custos elevados 
(o que por si s6 ja recomenda que se lhe 

de urn ·USQ;,mais racional e nobre), tornou-se, 
por razoes de varia indole, de abastecimento 

. incerto, o que obriga os consumidores a 
constituic;:ao de vultosos e onerosos esto
ques estrategicos. A Iongo prazo, enfrenta-se 
ainda a perspectiva de um progressive esgo
tamento das reservas mundiais, o que esta 
levando rnesrno irnportantes exportadores de 
petr61eo a ernpreender significativos progra
mas de abastecirnento energetico alternati-
ve, centrados na. opc;:ao nuclear. 0 Brasil 
pretende poder suprir, no futuro, suas ne
cessidades energeticas, livre de dependen
cias externas, a fim de evitar que volte a 
ocorrer o que esta acontecendo hoje, quan
do o Pais tern de irnpor pesadas cargas a 
sua populac;:ao para se prover de uma das 
principais fontes energeticas de que neces
sita. 

4. A utilizac;:ao de novas fontes de energia, 
o que certarnente caracterizara o rnundo 
neste final de seculo, constitui, portanto, urn 
imperative de ordern geral. No contexte de 
uma inegfwel crise energetica mundial, co
loca-se, para grande nurnero de paises, a 
decisiva questao de encontrar alternativa a 
custos cornpetitivos, confiavel tecnicarnente 
e que seja, sobretudo, garantida quanta ao 
suprimento. Esses sao os fundarnentos da 
definic;:ao da politica energetica do Brasil. 

5. Na definic;:ao de urn novo balanc;:o ener
getico, o Governo considerou conveniente 
fazer uso crescente da eletricidade. As mes-
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mas raz6es, porem, que militam ·contra o 
aumento da dependencia do petr6leo afas
tam a hip6tese de desenv9lvimento em es
cala consideriwel da produ~ao termeletrica 
convencional. Quanta a opc;ao hidreletrica, 
que tern sido prioritaria no desenvolvimento 
da produc;ao de eletricidade no Brasil, apro
xima-se ela dos seus limites econ6micos 
naturais. Na previsao de uma vigorosa taxa 
naciomil de crescimento do consume, que 
dobra a cada sete anos, as perspectivas sao 
de exausUio, ainda na proxima decada, do 
aproveitamento hidrico nas regi6es mais in
dustrializadas do pafs, onde se localizam 
cerca de 80% da demanda nacional, e no 
nordeste. Ao final do seculo, o que se pode 
prever e a necessidade de uma potencia ins
talada de gerac;ao de eletricidade da ordem 
de 180.000.000 kw a 200.000.000 l<w, demanda 
de qualquer modo superior ao potencial hi· 
drico existente em todo o pais, ainda que· 
este fosse integralmente aproveitavel do 
ponto de vista economico e tecnico. 

6. Tendo em vista o grau de confiabilidade 
tecnica ja alcanc;ado em escala comercial e 
a competitividade de seus custos de produ
c;ao no novo quadro da economia de. petr6~ 
leo, considera c Governo ser a energia 
nuclear a (mica alternativa realmente viavel. 
A existencia em perfeito e continuado fun
cionamento, em 18 paises, de cerca de 150 
usinas nucleo-eletricas, com mais de 900 
reatores-ano de servi<;o comercial, e de pia
nos para aumento dessa capacidade instala
da de 70.000.000 kw para 400.000.000 kw, em 
todo o mundo, ate 1985, constitui indica~ao 
precisa do grau de economicidade e confia
bilidade tecnica ja atingido pela gerac;ao 
nuclear de eletricidade. Somente nos Esta
dos Unidos existem atualmente mais de ses
senta centrais. Segundo a "Energy Research 
and Development Administration - ERDA", 
desse pais, sera necessaria a instalac;ao de 
quatrocentos e cinqi.ienta usinas nucleares 
de 1.000.000 kw, cada uma, apenas nos EUA, 
por volta do ano 2.000. 

7. Trata-se, pais, para o Brasil, de promover 
a utilizac;ao articulada dos recursos hidricos 
e da energia nuclear: a media prazo, na for
ma de complementac;ao das centrais hidre~ 
letricas pelas centrais nucleo-eletricas; a 
mais Iongo prazo, na decada dos noventa, 
pela utiliza~ao crescentemente preponde~ 
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rante da energia nuclear em termos de ele~ 
tricidade gerada. 

8. Estudos tecnicos, levados a efeito em 
1973-74, ja haviam demonstrado a necessi
dade de se ter em operac;ao no pais, ate 
1990, cerca de 10.000.000 kw de potencia 
nuclear, em complemento de uma capacida
de hidrica da ordem de 60.000.000 kw. Dentro 
desse 'planejamento, duas usinas de •..... 
1.200.000 kw, cada uma, deveriam entrar em 
servic;o em 1982 e 1983, o que significava a 
necessidade de tamar decis6es sabre sua 
construc;ao oito anos antes, isto e, em 1974, 
o que foi feito pelo Governo. Essas usinas 
vern acrescentar-se a Usina Angra I, com 
capacidade de 600.000 kw, que devera ser 
inaugurada no decorrer de 1978. 

9. Colocado diante da indiscutivel e urgen
te necessidade econ6mica de definir sua po
lftica nuclear, o Brasil, na escolha do tipo 
de reator a ser utilizado nas centrais ntJcleo
eletricas, teve em conta o melhor rendimen
to tecnico e seguranc;a operacional em ter
mos de gerac;ao de eletricidade. Buscou-se, 
ao mesmo tempo, o menor dispendio inicial 
de capital. Baseado na experiencia de paf
ses tecnologicamente mais adiantados, co~ 
mo os EUA, a RFA, a Franc;a e o Japao, fi~ 
xou-se o Brasil na linha de reatores a agua 
leve/uranio enriquecido. · 

10. Alem da escolha da tecnologia, outro 
fator que teve de ser considerado foi a vul
nerabilidade do abastE::cimento do combus
tive! necessaria a execuc;ao do programa. A 
evoluc;.ao hist6rica recente estava a demons
trar os perigos de uma substancial depen
dencia de fontes externas para a satisfac;ao 
das necessidades de insumos fundamentais 
para a economia. A fim de evitar o que ocor
rera com o petr61eo, era imperative que, no 
caso da energia nuclear, a solu<;ao fosse 
suscetivel de dar ao pals, a media prazo,. a 
indispensavel autonomia. Era precise, pois, 
ao fazer a opc;ao tecnica, levar em conta, 
tambem, a necessidade de assegurar a ple
na transferencia para o Brasil das tecnolo
gias .envolvidas em cada l!ma das areas do 
ciclo combustive! correspondente ao tipo 
de reator adotado. Em outras palavras, nao 
era admissivel substituir u:na dependencia 
por outra. 0 creschnento econ6mico do 

· pals, ou sua simples subsistencia, nao pede 
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ficar na dependencia de decisoes de tercei
ros pafses quanto a prec;os e suprimento de 
combustrveis essenciais. Os perigos de uma 
tal dependencia podem, alias, ser exempli- . 
ficados pelo que ocorreu quando nao pude
ram ser assegurados pelos fornecedores os 
suprimentos dos servic;os de enriquecimento 
contratados no exterior para a segunda e a 
terceira usinas nucleares em construc;ao no 
Brasil, em razao de posterior alocac;ao prio
ritaria dos servic;os disponiveis ao consume 
domestico no pais supridor e a outros clien
tes estrangeiros. 

· 11. Considerando a magnitude do problema 
para seu desenvolvimento e a existencia em 
seu territ6rio de reservas apreciaveis de ura-· 
nio e indicac;6es geol6gicas proniissoras, 
nao se pode negar ao Brasil o direito de en
riquecer o uranio no proprio pals, de modo a 
assegurar o abastecimento interno. Alem da 
indispensavel autonomia, essa soluc;ao per
mitira realizar ponderaveis economias cam
biais decorrentes da substituic;ao de impor
tac;ao dos servic;os de enriquecimento. 0 

mesmo· raciocinio se aplica ao reprocessa
mento do combustivel queimado nos reate
res. A reutilizar;ao do uranio e do plutonic, 
como 6xidos mistos, nos reatores de agua 
!eve que o Brasil vai construir, devera pro
porcionar substancial economia em minerio 
de urania e em servic;os de enriquecimento, 
alem de poupar custos de estocagem de plu
tonic. Segunc!o calculos recentes da ERDA, 
a economia em minerio de urania resultante 
dessa reutilizac;ao e da ordem de 26%. 

12. A considerac;ao do problema do supri
mento nao pode ser isolada da questao do 
possivel impacto no balanc;o de pagamentos 
das aquisic;6es de combustive! nuclear, caso 
devessem estas ser feitas no exterior. Alem 
do aspecto da vulnerabilidade, nao se pode 
ignorar que o volume de recursos necessa
ries ao pagamento dessas importac;6es cons
tituiria uma pesada carga para o pals, a qual, 
conforme o comportamento das exportac;oes 
nas possfveis conjunturas internacionais, po
deria tornar-se mesmo impossivel de assu
mir. 

-u- o acordo sabre 
campo dos usos 

nuclear entre 

a coopera~ao no 
paclficos da 

. 
energ1a 

brasil 0 

federal 

e a 
da 

republica 
alemanha 

13. No plano externo, o Brasil procurou 
obter dos paises que possuem a tecnologia 
de reatores a agua leve/uranio enriquecido 
e das diversas etapas do ciclo combustive! 
correspondente o necessaria apoio a exe
cuc;ao do programa nuclear brasileiro. 

14. A Republica Federal da Alemanha -
pals com que o Brasil ja mantinha urn pro
grama de cooperac;ao no campo nuclear ba
seado no Acordo Geral sobre Cooperac;ao 
nos Setores da Pesquisa Cientifica e do De
senvolvimento Tecnol6gico, de 1969 - reu
niu as condic;6es que tornaram possivel o 

entendimento, pois atendia a preocupac;ao 
· fundamental do Governo que era a de obter 
a tran.sferencia da tecnologia indispensavel 
e adequada para implantac;ao de uma indus
tria J:')Uclear auto .. oma para fins pacificos, 
abrangendo o ciclo completo do combustive!. 
0 Acordo sobre a Cooperac;ao no Campo dos · 
Usos Pacfficos da Energia Nuclear foi assi
nado em Bonn, a 27 de junho de 1975, pelos 
Ministros · das Rela<;6es Exteriores dos do is 
parses. Aprovado pelo Congresso Nacional, 
entrou em vigor a 18 de novembro do mes
mo ano. Simultaneamente com o Acordo, 
foi tambem firmado, em Bonn, urn protocolo 

11 
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industrial entre os Ministros das Minas e 
Energia do Brasil e da Pesquisa e Tecnolo
gia da RFA, qu_e aprova diretrizes espt>cffi
cas para cada area de cooperac;ao. Os cita
dos instrumentos intergovernamentais sao 
complementados por contratos entre as Em
presas Nucleares Brasileiras S.A. . ..... 
(NUCLEBRAS) e diferentes empre·$aS ale
mas, nos quais se preveem a formac;ao de 
"joint-ventures" e a transferencia de tecno
logia e de equipamentos para realizac;ao dos 
diversos empreendimentos, em cada uma 
das areas de cooperac;ao, a saber: 

- prospecc;ao, extrac;ao, pro"cessamento de 
minerios de urania, bern como produc;ao de 
compostos de urania; 

- produc;ao de reatores nucleares e de ou
tras instalac;6es nucleares, bern como de 
seus componentes; 

- enriquecimento de uranic e servic;os de 
enriquecimento; · 

- produ<_;ao de elementos combustiveis e 
reprocessamento de combustfveis irradia
dos. 

15. 0 Acordo com a RFA a cha-se em plena 
execuc;ao. No decurso dos ultimos meses 
foi assinado urn vasto conjunto de contra
tos referentes a: 

a) instituic;ao de "joint-ventures" entre a 
NUCLEBRAS e numerosas empresas alemas; 

b) fornecimento de equipamentos ainda 
nao produzidos no Brasil; 

c) prestac;ao· de servic;os de en~enharia ba
sica de centrais nucleo-eletricas e de outras 
instalac;6es do ciclo combustive!; 

d) financiamento necessaria as importa
c;oes de equipamentos e servic;os; 

e) transferencia de informac;6es tecnicas 
na area de engenharia de produto, de fabri
cac;ao e de operac;ao. 
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Ja se acham instaladas as diversas subsidia
rias da NUCLEBRAS que estao implemen
tando o Acordo. 

16. Para garantir que a cooperac;ao cumpra 
suas finalidades unicamente pacfficas, esta 
o Acordo alicerc;ado nas seguintes disposi
c;oes: 

- afirmac;ao do principia de nao-prolifera
<;ao das armas nucleares; 

- obrigac;ao de submeter as salvaguardas 
da Agencia lnternacional de Energia Atomi
ca (AIEA) todos os equipamentos, instala
c;oes e materiais nucleares, assim como as 
informac;6es tecnol6gicas transmitidas; 

- compromisso de nao usar nenhum dos 
itens enumerados acima para o fabrico de 
armas nucleares ou outros explosives 
nucleares; 

- compromisso de nao reexportar os refe
ridos itens, a menos que o terceiro pafs 
recipiente tenha igualmente assinado urn 
acordo de salvaguardas com a AIEA; 

- compromisso de nao reexportar equipa
mentos, instalac;:6es e materiais sensfveis, 
bern como de nao transmitir informac;6es 
tecnol6gicas relevantes, exceto se a Parte 
Contratante fornecedora der seu consenti
mento; 

- compromisso de dar protec;ao ffsica aos 
equipamentos, instalac;6es e materiais 
nucleares para resguarda-los da interferen
cia indevida de terceiros. 

17. 0 Acordo com a RFA e seus instrumen
tos complementares sao essenciais ao pro
grama nuclear brasileiro. Constituem urn to
doe nao podem ser desfalcados de nenhum 
de seus elementos interdependentes e com
plementares. Destinam-se exclusivamente 
a finalidades pacfficas e oferecem a plena 
garantia de que nao se prestarao a prolife
rac;ao de armas nucleares. 
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111- a 
·salvaguardas 

aplica~ao de 
internacionais 

18. A indiscutfvel finalidade pacifica do 
programa nuclear brasileiro levou, natural
mente, o Brasil e a RFA a proporem a 
Agencia lnternacional de Energia Atomica 
(AIEA) o texto de urn Acordo de Salvaguar
da·s que foi negociado com a Agencia em 
janeiro de 1976. A aprova~ao do Acordo en
tre o Governo da Republica Federativa do 
Brasil, o Governo da Republica Federal da 
Alemanha e a Agencia lnternacional de Ener
gia At6mica, para a Aplica~ao de Salvaguar
das, deu-se em 25 de fevereiro de 1976, pela 
Junta de Governadores da AIEA, na qual es
tavam representados, inclusive, todos os paf
ses fornecedores de equipamentos nuclea
res. Essa aprova~ao, sem quaisquer modifi
cat;6es, do texto negociado pelo Brasil e 
pela RFA com a Agencia, significou inequf
voco endosso da comunidade internacional 
a coopera~ao teuto-brasileira no campo dos 
usos paclficos da energia nuclear. Tais Acor
dos internacionais nao s6 constituem, pois, 
atos jurfdicos perfeitos e acabados, como 
tambem configuram uma coopera~ao ple
namente aprovada pela comunidade inter
nacional. 

19. 0 Acordo firmado com a RFA e o Acor
do de Salvaguardas que o Brasil e a RFA 
assinaram com a AI EA estabelecem urn sis
tema de controle que excede as exigencias 
de salvaguardas contidas no Tratado sobre a 
Nao-Prolifera~ao das Armas Nucleares 
(TNP). 0 sistema compreende a aplica~ao 
de salvaguardas nao s6 a material, equipa-

mentos e instala~6es, mas tambem a trans
ferenda de tecnologia; a possibilidade de 
restabelecimento do Acordo com a AIEA, · 
caso, ap6s sua expirac;ao, venha a ser uti
Jizada a tecnologia transferida; a aceita~ao 

· da obrigat;ao nao s6 de nao fabricar armas 
atomicas ou outros explosives nucleares, co
mo tambem de nao promover qualquer utili
zat;ao militar com a cooperat;ao recebida; a 
aceitat;ao de compromisso de ado~ao de 
medidas de protet;ao ffsica contra atos de 
sabotagem ou de desvio de material nuclear; 
a obrigac;ao de exigir a aplica~ao de salva
guardas a exporta~ao para terceiros pafses, 
mesmo 'que se trate de pafses militarmente 
nucleares. 

20. A AIEA tern importante papel a desem
penhar na execu~ao do sistema de salva
guardas. Ao Iongo de vinte anos, acumulou 
singular experiencia nesse setor e estabele
ceu urn conjunto importante de normas in
ternacionais ·para detectar qualquer desvio 
de material nuclear, bern como urn mecanis
me eficiente para a aplica~ao dessas nor
mas. 0 sistema de salvaguardas da AIEA 
objetiva impedir os riscos de eventuais uti
.liza~6es indevidas de equipamentos e tec
nologia transferidos com finalidades exclusi
vamente pacfficas e procura conciliar a pre
ven~ao desses riscos com a satisfa~ao das 
necessidades legftimas e indiscutiveis de 
grande numero de pafses que, para seu 
progresso, tern que recorrer a energia 
nuclear. 

13 
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IV- 0 brasil e a 
das 

nao-prolifera~ao 
arrnas nucleares 

21. 0 Brasil e urn pais pacifica~ Por voca
gao hist6rica e preceito constitucional, fa
vorece sol ug6es negociadas para os confli
tos intemacionais. 0 povo brasiteiro vive em 
harmonia com todos os seus vizinhos. t: es
tran·ha a indole nacional qualquer ambigao 
de expansicnismo ou de hegemonia. A preo
cupagao dominante da Nagao e com o seu · 
desenvoivimento econ6mico e social, inte
grado e harmonica, na medida do passive! 
ern cooperagao com as demais Nar;oes, em 
desenvolvirnento ou desenvolvidas, as quais 
presta o Brasil a sua so!idariedade e das 
quais espera, reciprocamente, o mesmo tra
tamento. Em concordfmcia com esses prin
cipios basicos, o Brasil poe toda a enfase de 
sua atuagao na criagao de urn clima favon'l
vel a paz e a seguranga internacionais e ao 
desenvolvimento economico e social da hu
manidade. 

22. A corrida armamentista, alem de des
viar recursos indispensaveis ao progresso 
econornico e social dos povos, contribui para 
aumentar as tensoes internacionais e os pe
rigos de conflitos armadas. Mais ainda, de
vida as imensas disparidades tecnol6gicas 
entre as Nag6es, tende a favorecer forrnas 
de dominagao politica entre os povos, o que 
representa urn retrocesso com relagao aos 
prop6sitos e principios da Carta das Nar;6es 
Unidas, que o Brasil subscreveu e ap6ia. 0 
Brasil e favoravel ao desarmamento dentro 
de condigoes que desestirnulem os Estados 
de procurar meios e modos de fortalecer a 
sua posigao militar. Com rnaior razao e o 
Brasil favoravel ao desarmarnento nuclear. 

23. Desde 1958, foram negociados e con
cluidos varies acordos internacionais liga-

14 

dos, direta ou indiretamente, a questao da 
proliferar;ao das armas nucleares: 

a) o Tratado da Antartida, de 1959 (em que 
se impedem atividades militares no conti
nente, declarado zona desnuclearizada, e se 
proibem testes nucleares ou o despejo de 
residues radioativos); 

b) . o Tratado de Proscri<;ao das Experien
cias com Armas Nuc!eares na Atmosfera, no 
Espa<;o C6smico e sob a Agua, de 1963; 

c) o Tratado sabre Princfpios Reguladores 
das Atividades dos Estados na Exploragao e 
Uso do Espago C6smico, inclusive a Lua e 
dernais Corpos Celestes, de 1967 (que con
tern dispositivos sobre a coloGat;ao em .6rbi
ta de objetos com armas nucleares); 

d) o Tratado para Proscri~ao das Armas 
Nucleares na America Latina (Tratado de 
Tlatelolco), de 1967; 

e) o Tratado sabre a Nao-Proliferac;ao das 
Armas Nucleares, de 1968; e · 

f) o Tratado sobre Proibi<;ao da Colocagao 
'de Armas Nucleares e outras Armas de Des-. 
truigao em Massa no Leito do Mar, e no Fun
do do Oceano e em seu subsolo, de 1971. 

24. 0 Brasil assinou todos esses Acordos 
com excegao do Tratado sabre a Nao-Proli
feragao das Armas Nucleares (TNP), por seu 
carc:iter discriminat6rio. 

25. Com efeito, o TNP pretende legitimar 
uma distribuic;ao de poder inaceiti!Vel per
que decorrente do estagio em que se encon
travam os Estados, no que respeita a apli-

. ca~ao da tecnologia nuclear belica, na data 
da sua assinatura. Como resultado dessa es .. 
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tratifica~,;ao, o Tratado exige estrito contro!e 
da AIEA sabre- a difusao da utilizac,;ao paci
fica do atomo, enquanto, em relac,;ao aos 
paises mifitarmente nuclearizados, nenhu
ma barreira cria a proliferagao vertical dos 
armamentos nucfeares, do que e prova 0 

continuado crescimento e refinamento dos 
seus arsenais nucleares. Alem disso, quanta 
ao aspecto de seguran<;a, nao preve o TNP 
qualquer sistema de protegao eficaz para os 
paises militarmente nao nucleares. Essa 
desprotegao nao se refere, apenas, aos pe
rigos de ataque nuclear. Como os pafses 
nucfearmente armadas continuam a aumen
tar aceleradamente os seus arsenais at6mi
·cos, a quantidade de rejeitos de alta radio
atividade par eles produzidos passou a cons
tituir urn consideravel perigo coletivo. Fonte 
oficial de uma potencja nuclear estima que 
essa quantidade e, naquele pais, 55 vezes 
superior a quantidade de rejeitos produzidos 
pelos seus programas de utiliza<;ao do ato
mo para fins pacfficos. 

26. 0 ·Brasil e parte, porem, de um Tratado 
regional, que nao s6 proibe a fabrica<;ao ou 
posse de armas nucleares, mas tambem ve
da que se aceite o armazenamento e coloca
~,;ao em territ6rio de pafs signatario de ar
mas pertencentes a paises nuc!earmente ar
madas. 0 Tratado para a Proscri<;ao das Ar
mas Nucleares na America Latina (Tratado 
de Tlatelolco), que antecedeu ao proprio 
TNP, contem em seu Protocolo Adicional n.0 

I obrrgagao, para as potencias continentais 
ou extracontinentais que tenham, i:le jure ou 
de facto, responsabilidade internacional sa
bre territ6rio situados na area de sua apli
ca<;ao, de proscrever armas nucleares nes
ses territories. 0 Tratado de Tlatelolco con
tern, ademais, em seu Protocolo Adicional 
n.0 II, · compromisso para as potencias 
nucleares de nao empregar armas nucleares 
nos paises da America Latina, nem ameagar 
esses paises com o seu emprego. A plena vi
gencia do Tratado de Tlatelolco depende, 
no momenta, da aceita<;ao dessas obriga
c;6es por parte daquelas potencias. 0 Bra
sil, que assinou o Tratado, tern, de acordo 
com as normas do Direito lnternacional, 
compromisso de nao ·praticar atos que frus-

trem os objetivos do Tratado, ao qual corres
ponde a garantia de que os demais signata

. rios procederao da mesma forma. 

27. 0 sentido verdadeiro da nao-prol ifera-
. c;ao e impedir a dissemina<;ao das armas 

nucleares e nao a difusao da tecnologia 
nuclear em beneficia da humanidade. 0 
acesso. a tecnologia para· os usos pacificos 
da energia nuclear, atendidos os controles 
adequados, nao deve ser sujeito a restrig6es 
discr:iminatorias, seja entre paises militar
mente nucleares e nao nucleares, seja entre 
paises militarmente nao nucleares. 0 pro
prio TNP, alias, ao prever que as salvaguar
das nao devem constituir obstaculo ao de
senvolvimento econ6mico e tecnol6gico das 
Partes ou a cooperac,;ao internacional no 
campo das atividades nucleares pacificas, 
inclusiv-e cwanto ao processamento, utiliza
c,;ao ou produ<;ao de materiai nuclear para 
fins pacificos, reconhece ipso facto que, pa
ra esses efeitos, nao existe distin<;ao entre 
os paises signataries e nao-signatarios. 
Cria, ainda, para aqueles, a obrigac;ao de 
nao colccar obstaculos a cooperac;ao para o 
desenvolvimento do uso pacifica da energia 
nuclear, sob salvaguardas da AIEA. 

28. Muito preocupa o Brasil que o progres
sive cerceamento da cooperagao internacio
nal frustre as expectativas dos paises de uti
lizar esse caminho .para a consecuc,;ao de 
suas legitimas aspira<;6es erri materia 
nuclear. A falta de cooperac,;ao internacional, 
em bases equitativas, pode, igualmente, 
frustrar OS pr6priOS objetiVOS da nao-profife
ra<;ao universal das armas nucleares, ao es
timular o desenvolvimento da tecnologia 
nuclear fora dos sistemas de salvaguarda. 
Conforme o demonstra o proprio programa 
nuclear brasileiro, o Brasil esta convencido 
de que -a coop.erac,;ao internacional e a me
lhor forma de assegurar, ao mesmo tempo, 
os objetivos do desenvolvimento da utiliza
c,;ao da energia nuclear para fins pacificos e 
da nao-proliferac,;ao das armas nucleares e, 
por essa razao, pretende levar adiante inte
gralmente o seu programa e dara plena exe
cuc;ao ao Acordo com a RFA sabre a Coope
rac,;ao no Campo dos Usos Pacificos da Ener
gia Nuclear e ao Acordo d.e Salvaguardas, 
firmado com aquele paise com a AIEA. 
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I 
L 

Na sec;ao Tratados, Acordos, Convenios, pa
gina 69, encontram-se tres dos cinco ane
xos deste dossie divulgado pela Presid€mcia 
da Republica, a saber: Acordo para a Aplica
gao de Salvaguardas entre Brasil, Republica 
Federal da Alema,nha e Agencia lnternacio
nal de Energia Atomica (Anexo II); Estatuto 
da Agencia lnternacional de Energia Atomi
ca (Anexo Ill); e Tratado para a Proscrigao 
das Armas Nucleares na America Latina, o 
Tratado de Tlatelolco (Anexo IV). 0 Anexo 
I e o Acordo sabre Cooperagao no Campo 
dos Usos Pacificos da Energia Nuclear en-
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anexos 

tre Brasil e Republica Federal da Alemanha, 
ja publicado na Resenha de PoHtica Exte· 
rior do Brasil (numero V, pagina 156). Esse 
Acordo foi conclufdo em Bonn, em 27 de ju· 
nho de 1975 e aprovado pelo Decreta Legis
lativo n.0 85, de 20 de outubro de 1975. En
trou em vigor em 18 de novembro de 1975, 

· tendo sido promulgado pelo Decreta n.0 ••• 

76.695, de 1.0 de dezembro de 1975 e publi
cado no Diario Oficial, da Uniao, de 2 de de
zembro de 1975. 0 Anexo V e o Tratado sa
bre Nao-Proliferagao das Armas Nucleares, 
de 1968, que nao teve a adesao do Brasil. 
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geisel: 
iniciativas diplomOticas de 

Trecho sobre 

politi~~tr=~~~r~~ i m p a c t 0 
Mensagem do marcam 1976 

Presidente Ernesto Geisel ao Congresso Nacional, na abertura da Sessao Legislativa, 

"lniciativas diplomaticas de grande impacto 
para o desenvolvimento do Brasil marca
ram o ano de 1976, destacando-se, entre elas, 
as visitas presidenciais a Franc;:a, ao Reina 
Unido e ao Japao. Os encontros do Chefe 
de Estado com os lideres desses tres parses 
tiveram transcendental importfmcia para a 
afirmac;:ao da posic;:ao do Brasil no cem1rio 
internacional, ao mesmo tempo em que abri
ram ou aprofundaram areas de dialogo e 
contatos economicos, · financeiros e cultu
rais, dentro da polltica de diversificac;:ao das 
relac;:6es externas. 

Os acordos firmados durante as visitas, so- · 
bretudo nas areas economica, financeira, 
cientlfica e tecnol6gica, compoem significa
tive conjunto de ac;6es e compromissos, dos 
quais devera resultar decidido impulso a 
urn progresso que se deseja em bases aut6-
nomas e auto-sustentaveis. Esta renovada 
enfase as relac;:oes com alguns paises alta
mente industrializados se verificou pari 
passu com a manuten<;ao do relacionamento 
com a comunidade dos parses em desenvol
vimento, sobretudo os da America Latina e 
da Africa. 0 encontro com o Presidente do 
Peru e os acordos celebrados constituem urn 

em 1.0 de marco de 1977. 

exemplo, entre muitos, da importfmcia que 
se atribui ao relacionamento estreito e mu
tuamente proveitoso com os parses que, do 
ponto de vista hist6rico-cultural ou em ter
mos de desenvolvimento economico, mais 
se aproximam do Brasil. 

No ano de 1977, o Governo continuara a 
desenvolver sua ac;:ao politica no campo in
ternacional .em func;ao dos objetivos dura
douros da nac;:ao, em particular os que se 
ligam a seguranc;:a e ao des~nvolviinento. A 
America Latina e a Africa continuarao a re
ceber atenc;ao prioritaria da diplomacia bra
sileira, devendo assinalarem-se especial
mente as medidas que serao tomadas para 
completar o ciclo de ac;:oes conjuntas e es
quemas de cooperac;:ao com os pafses da 
America do Sui. No caso da Africa, igual
mente, a cooperac;:ao sera aprofundada e 
compreendera nao apenas os campos eco
nomico e tecnico, mas tambem o necessaria 
apoio politico a causa da elimina<;ao da dis
criminac;:ao racial. 

Paralelamente, tera continuidade o esfon;o 
para aumentar e diversificar exportac;:6es, in
clusive para mercados ainda pouco explora-

17 
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dos pelo Brasil, e prosseguira a coopera<;ao 
com nar;oes desenvolvidas que estejam em 
condir;oes de fornecer tecnologia e capitais 
- complementos necessaries ao esforr;o in
terno de desenvolvimento. Sera adotada, 
neste particular, a<;ao diplomatica capaz de 
assegurar transferencia de tecnologlas in
dispensaveis a progressiva autonomia do 
pais, em especial no setor crftico da energia. 
Finalmente, o Brasil continuara a empres
tar seu apoio a iniciativas tendentes a criar 
urna nova ordem econ6mica internacional, 
que atenda aos interesses e necessidades 
de toc)os os povos. · 

as grandes linhas de atuayao 

Sem deixar de ser ecumenica, no sentido 
de nao proceder a exelusoes aprioristicas, a 
politica externa brasileira reconhece a exis
tencia de areas prioritarias, em decorrencia · 
de fa tares tais como afinidades hist6ricas e · 
situac;ao geogratica. · 

Assim, America Latina e Africa mantem Iu
gar destacado nas relar;6es externas do Bra
sil, sendo que a firme posigao quanta aos 
problemas do colonialismo e da discrimina
c;ao racial vern refletida na intensificac;ao 
dos cantatas do Brasil com as nac;6es afri
canas. A par das mutuas visitas de autorida
des, entre as quais varias de nivel mir:iste
rial, a coopera<;ao, em termos concrct.os, 
com os paises latino-americanos e african')s· 
aumentou persistentemente. 

~ de salientar-~e especialmente quanta aos 
segundos, que o Brasil come<;a a exportar 
para alguns deles nao s6 mercadorias mas 
~arnbem tecnologia e capital, sobretudo nas 
areas de consultoria e da constru<;ao civil, 
o que tern possibilitado razoavel equilibria 
comercial com o conjunto da area, nao obs
tante as vultosas compras, pelo Brasil, de 
petr61eo nigeria no. As rela<;6es com os ·pai
ses de expressao portuguesa, especialmente 
ligados ao Brasil, tern recebido conteudo 
pratico e importantes operac;oes comerciais 
foram. efetivadas, sobretudo com Angola e 
Moc;ambique. 

0 Brasil mantem intenso intercambio com 
OS paises arabes. Numerosas trocas de visi
tas de delega~6es governamentais e priva
das ocorreram em 1976 e importante acordo 
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foi firmado com a Argefia, no campo do 
transporte marftimo. Como resultado desses 
contatos, abriram-se possibilidades a par
ticipac;ao de empresas brasileiras em pro
jetos de d.esenvolvimento na!guns desses 
paises. 

Outro vetor das refac;oes externas e o do in
tercambio com as na<;6es desenvolvidas, 
sendo desnecessario insistir no alto signifi
cado politico das visitas presidenciais a 
Franr;a, ao Reina Unido e ao Japao. Alem da 
importancia que tiveram em si mesmas, o 
tom e a substancia das discussoes, mantidas 
no mais alto nfvel de representatividade, 
foram de moldc a justificar a afirmativa de 
que o Brasil e hoje interlocutor valido no 
dialogo promovido pelas grandes nac;oes do 
mundo. . 

Nao menos importantes que o aspecto p"oliti
co de tais visitas, foram seus resultados, em 
termos de acordos e contratos. 

0 relacionamento bilateral com os Estados 
Unidos da America foi marcado por freqGen
tes contatos de autoridades brasileiras e 
norte-americanas. No inicio do ano visitou 
o Brasil o Secretario de Estado no;te-ame
ricano, que firmou com o Chanceler brasi
leiro o Memoranda de Entendimento acordo
quadro para consultas e contatos' em di
versos campos. Nesse contexte, realizaram
se reuni6es sobre assuntos de comercio 
ch§ncia, tecnologia e energia. lgualmente im: 
portantes foram os entendirnentos no cam
po econ6mico, sobretudo comercial, manti
des quando da visita ·ao Brasil do Secre
tario do Tesouro dos Estados Unidos. 

Seguindo diretriz do II PND, que preconiza 
a diversificac;ao de mercados e fontes supri- . 
doras, bern como orientagao do intercambio 
para areas onde existam saldos comerciais, 
o Governo brasileiro procurou ampliar o co
mercia corn o Leste europeu. A par do au-
menta global procedeu-se a gradual diver
sifica<;ao da pauta de exporta<;6es, com a 
inclusao de produtos manufaturados e semi~ 
manufaturados. 

A participa<;ao do Brasil em organismos e 
conferencias do ambito das Nag6es Unidas, 
ampla e intensa, tern permitido articular 
com os diferentes grupos regionais valiosos 
canais de colaborac;ao diplomatica. 0 Bra
sil esteve presente na considera~,;ao dos as-
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·suntos de maior interesse para a comuni
dade internacional e daqueles que mais es
pecificamente dizem respeito aos paises em 
desenvolvimento. Essa presenc;a e essencial 
para garantir a defesa do interesse nacional 
no plano das relag6es multilaterais, alem de 
contribuir para projetar favoravelmente a 
imagem brasileira no concerto das nac;oes. 

0 Brasil participou ativamente dos traba
lhos da IV UNCTAD; nao menos intensa e 
sua atuac;ao nas Negociac;oes .Comerciais 
Multilaterais, ora em curso no ambito do 
GATT. lgualmente integra, em suas quatro 
comiss6es, a Conferencia sobre Cooperac;ao 
Economica lnternacional, que ora se realiza 
em Paris. -

america latina 
' 

A America Latina continua sendo area de 
atuac;ao prioritaria da diplomacia brasileira. 

A colaborac;ao na area do Prata ·tern sido 
intensa e rica em acontecimentos de rele
vo politico e economico, destacando-se, de
vida ·a importante ac;ao conjunta, as rela
t;6es com o Paraguai. 0 dialogo de alto ni
vel ent-re os dois paises teve sequencia com 
o encontro presidencial, verificado em mar
t;o na cidade de Presidente Prudente. Em 
maio, visitou Brasilia o Chanceler paraguaio, 
para proceder a troca dos instrumentos de 
ratificac;ao do Tratado de Amizade e Coope
rac;ao, firmado em dezembro do ano ante
rior, com caracteristicas de acordo-quadro .. 
Varies relevantes projetos no campo da in
tegrac;ao fisica e economica com esse pais 
tem-se desenvolvido, mas nenhum se equi
para em magnitude a construc;ao da Hidre
letrica de ltaipu. Alem de sua excepcional 
importancia como fonte supridora de ener
gia, para os dois paises, ltaipu tern enorme 
poder catalisador para o desenvolvimento 
de outras atividades, cujos notaveis efeitos· 
sabre a economia do Brasil e do Paraguai co
mec;aram a se fazer sentir desde o inicio das 
obras. 

Tambem importantes sao as relac;oes com o 
Uruguai, pais com o qual o Brasil mantem 
amplo Tratado de Amizade, Cooperac;ao e 
Comercio, assinado por ocasiao da visita 
presidencial, em 1975. Em 1976, os Chancele
res das duas nac;oes procederam a troca de 

instrumentos de ratificat;ao relatives a esse 
tratado, ao Convenio sobre Transporte Ma
ritima e ao Convenio sabre Transporte Flu
vial e Lacustre, firmados tambem naquela 
ocasiao. Na mesma oportunidade foram as
sinados acordos que estabeleceram facilida
des alfandegarias e colocaram em vigor con
venia de cooperac;ao cientifica e tecnol6gica. 
No que toea a integrac;ao fisica, vale consig
nar a inaugurac;ao, em fevereiro, da nova 
ponte internacional Barra do Quarai- Bella 
Union, ligando o territ6rio brasileiro ao Oes
te do Uruguai. Ainda em fevereiro, foi assi
nado, em Brasilia, convenio de cn§dito no 
montante de US$ 131 milh6es para equipa
mentos e servic;os brasileiros destinados a 
construc;ao da central hidreletrica de Pal
mar, a situar-se no rio Negro, naquele pafs. 
Posteriormente, complementou-se o conve
nio de credito com a adic;ao de US$ 11 mi
lh6es, para a compra de materiais de cons
truc;ao brasileiros. Deve-se registrar, ainda 
no ano de 1976, importante colaborac;ao 

. prestada no setor da saude publica, em 
atenc;ao a solicita~6es especificas do Go
verna urugua io. 

Com a Bolfvia, prosseguiram conversa~6es 
para implementar o Acordo de Cooperac;ao 
e Complementa~ao Industrial de maio de 

_1974 .(Acordo de Cochabamba), relative a 
explorac;ao de gas e criac;ao de polo indus
tri~l naquele pais. lmportantes projetos es-

. tao sendo executados ou encontram-se em 
estudos, no campo dos transportes rodovia
rio e ferroviario, e deles resultarao, futura
mente, a interconexao ferroviaria transcon
tinental entre Santos e Arica e a interliga-

. gao entre os sistemas rodoviarios brasileiro 
e boliviano'. 

A Argentina e um dos principais parceiros 
comerciais do Brasil. Reconhecem ambos 
os paises nao apenas a importancia recipro-

. ca que tern como mercados para seus pro
dutos, mas tambern a importancia do inter
cambia cultural e tecnol6gico que podem de
senvolver. Esses interesse$ comuns frutifi
cam, por exemplo, no projeto de aproveita
mento do trecho limltrofe do rio Uruguai e 
seu afluente Pipiri-Guac;u, que resultara num 
acrescimo de 5 milh6es de kw ao potencial 
energetico dos dois paises. 

lgualmente significativa e· a cooperat;ao para 
interconexao dos sistemas de microondas 
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por via terrestre, o que devera estar .con
cluldo ate meados de 1977. 

Por outro !ado, o comercio reciproco tern 
registrado altos nfveis e ja atingiu a cifra 
de US$ 600 milh6es, nos dais sentidos. A 
significa<;:ao do intercambio e ainda realc;a
da pela sua composi<;:ao, que revela cres
cente participac;ao de produtos manufatu- · 
rados. lmportantes cantatas se rea!izaram 
em 1976, na area do intercambio comerciai 
Brasil - Argentina, com o objetivo de asse
gurar-lhe fluxo dinamico; foram mantidos en
tendimentos na area agricola (trigo) e in-
dustrial (siderurgia). · 

No ambito dos contratos entre autoridades 
brasi!eiras e argentinas, importa registrar a 
visita do .fVlinistro da Marinha do Brasil a 
nagao vizinha, em abril de 1976. · 

As rera~6es econ6micas com o Chile pros
seguiram em 1976 com o envio de missao 
empresarial brasileira aquele pais. 0 Minis
tro do Exercito visitou o Chile, ~ esteve no 
Brasil o Almirante Jose Toribio Merino Cas
tro, membra da Junta de Governo e Coman
dante-em-Chefe da Armada. 

No ambito do Tratado da Bacia do Prata, o 
Brasil procurou impulsionar o processo de 
desenvolvimento e integra<;:ao flsica da re
giao. De 7 a 9 de dezembro realizou-se em 
Brasilia a VIII Reuniao de Chanceleres dos 
Paises da Bacia do Prata, na qual se exami
naram os resultados das reunioes dos gru
pos de trabalho das areas basicas de trans
porte, recursos hfdricos, outros recursos ria-· 
turais, coopera<;:ao economica (incluindo tu
rismo) e cooperac;ao em setores sociais {edu
cac;ao e sat.'1de). 

Tendo sido polftica do Governo desenvolver 
as relac;6es com os pafses amazonicos, am
pliando para o norte e noroeste o esfor~o de 
cooperac;ao e integra~ao, ja tao avanc;ado 
no que toea ao sui e sudoeste. Nesse con
texte, foi de suma importancia o encontro 
dos Presidentes do Brasil e do Peru, em no
vembro, realizado em ponto da fronteira 
entre os dais paises. A significagao do en
contra traduziu-se na assinatura de diversos 
atos internacionais. Entre eles, inc\uem-se: 
convenio comercial que preve medidas para 
o incremento reciproco das exportag6es; 
convenio para fornecimento de produtos a 
media prazo, destinado basicamente. a fa-
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vorecer a participagao do cobre peruano no 
abastecimento do mercado brasileiro e in· 
crementar exportac;6es de produtos agrfco
.las bra~ileiros p~ra o Peru; acordo para 
rnstala~ao e func1onamento, em Sao Paulo 
de escrit6rio da Minero Peru Comercial vi: 
s~ndo a facilitar a colaborac;ao de m~tais 
nao-ferrosos peruanas no mercado brasilei
ro; acordo para constitui9ao de subcomissao 
mista brasileiro-peruana para a Amazonia 
c?m o objetivo, de estudar a cooperac;ao re: 
g1onal em carater global; acordo sanitaria 
p~ra o meio _tropical; acordo para a utiliza
c;;ao de estac;;oes costeiras e de navios na re
giao Amazonica; convenio sabre transportes 
fluviais; troca de notas para a constitui~ao 
do grupo tecnico misto destinado a estudar 
o estabelecimento de sistema de auxilio 
a navegac;;ao no rio Amazonas. . 

Na mesma ocasiao, entraram em vigor os 
convenios cultural, de cooperac;;ao cientffica 
e coopera<;ao turistica e o acordo para a 
conservac;ao da flora e da fauna dos ter
ritories amazonicos do Brasil e do Peru. 

Outro exemplo da crescente cooperac;;ao na 
area amazonica e a intensifica~ao das rela· 
<;:6es economicas com a Colombia, cujo 
Chanceler visitou o Brasil em junho. Na 
oportunidade, formalizou-se, par troca de 
notas, acordo de cooperac;ao carbonifera, 
para prospecc;;ao de carvao coqueificavel·na 
Colombia e exame da viabilidade tecnica, 
economica e jurfdica de sua explorac;;ao e 
comercializac;ao, com o objetivo de consti
tuir associa~ao de capitais prioritariamente 
brasileiros e colombianos. 

Deve ressaltar-se, tambem, o impulse po
sitive que receberam as relag6es com o Suri· 
name e a Guiana. Em junho, o Primeiro
Ministro e Ministro para Assuntos Gerais e 
Estrangeiros do Suriname esteve no Brasil, 
em sua prim~"ira visita oficial a pais estran
geiro. Assinou-se, entao, o Tratado de Ami
zade, Coopera<;:ao e Comercio, que fornece 
bases para desenvolvimento de amplos pro
grarnas de coopera<;:ao bilateral e institui a 
Comissao Mista Brasil -Suriname. 

Os chanceleres brasileiro e guianense exa
minaram as perspectivas de desenvolvimen
to das relac;oes bilaterais, em tlima de en
tendimento e coopera<;:ao. Foi criada na 
ocasi5o a Comissao Mista Brasileiro-Guia-
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· nense, integrada pel as preexistentes Comis
soes Cultura!. e de Coopera<tao Econ6mica. 

Ainda na area amaz6nica, importantes con-· 
tatos foram ri1antidos com a Venezuela e o 
Equador, sobretudo no que toea ao inter
cambia comercial, visando inclusive as pos
sibilidades de aquisi<tao, pelo Brasil, de pe
tr61eo daqueles dois pafses. Nesse contex
te merecem especial mengao a visita, em 
mar~o de 1976, do Vice-Ministro de Minas 
da Venezuela ao Brasil e a ida de missao 
oficial brasileira a Quito, onde se iniciaram 
negocia<t6es de amplo espectro de coopera
gao entre os dois pafses. 

Verifica-se assim, para o conjunto da Ame
rica do Sui, esfor~o que visa a estreitar la
~os de cooperagao e entendimento, base 
de uma polftica que tern como seus princf
pios fundamentais .o desenvolvimento e a 
seguranga do pais. 

A America Central e o Caribe continuaram a 
receber aten<tao da diplomacia brasileira. 
Em 1976, estiveram no Brasil os Chanceleres 
de Honduras e da Guatemala, firmando-se 
entao acordos basicos de cooperac;ao tec
nica. 

Rela~oes diplomaticas foram estabelecidas, 
em carater cumulativo, com Granada e, em 
breve, sera aberta embaixada na Jamaica. 

Precedida das reunioes dos respectivos co
mites permanentes, sediados na · Cidade do · 
Mexico e em Brasilia, realizou-se em Brasilia, · 
em agosto de 1976, a Ill Reuniao da Comis· 
sao Mista Brasil- Mexico, que recomendou 
o estabelecimento de urn grt1po minero
metalurgico e examinou possibilidades de 
cooperac;ao nos campos da eletricidade, e 
das industrias aeronautica e farmaceutica. 

Na posse do Presidente Lopez Portillo, em 
1.0 de dezembro de 1976, o Brasil fez-se 
representar por uma missao especial che
fiada pelo Ministro da Educa<tao e Cultura. 

As medidas para incentivar as relag6es bila
terais com a America Latina tem sido com
plementadas pela participagao ativa do Bra
sil nos foros multilaterais latino-americanos, 
como a ALALC e o SELA, e naqueles em 
que a America Latina tem um peso deter
minante, como a OEA. As ideias de solida
riedade latina-americana, o Brasil tern pro-
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curado juntar elementos de ordem pratica, 
que tornem mais eficaz a coopera<tao. 

0 Brasil ratificou o Convenio Constitutive do 
Sistema Econ6mico Latino-Americano -
SELA, que entrou em vigor durante a II 
Reuniao Ordinaria, em Caracas, do seu or
gao maximo, o Conselho Latino-Americallo. 
0 principal objetivo dessa reuniao foi apro
var o. primeiro programa de trabalho do sis
tema, que deu carater prioritario a coopera
<;ao nos setores agropecuario e industrial. 

Quanto a Associagao Latina-Americana de 
Livre Comercio- ALALC, alem das medidas. 
de desgravac;ao tarifaria, verificaram-se a re
negociagao e ampliac;ao de varies acordos 
de complementagao industrial - abrangen
do os setores qufmico, petroquimico, qufrni
co-farmaceutico, de corantes, pigrnentos e 
fotogr.afico, situados entre os mais dinami
cos do par'rque manufatureiro latina-america
no. No campo extratarifario, cabe ressaltar 
o aperfeic;oamento do mecanisme de com
pensac;ao multilateral e creditos recfprocos, 
bem como das condi<;6es de acesso a re
cursos destinados a suprir deficiencias deli
quidez, derivadas de desequilfbrios no co
mercia intra-zonal. Verificou-se tambern o 
lanc;amento, na prac;a financeira de Nova 
York, do Aceite Bancario Latino-Americano 
(ABLA), titulo de credito que objetiva captar 
recursos extrazonais para o comercio da re
giao. 

A Organizac;ao dos Estados Americanos con
tinua a ter importante papel para a America 
Latina, especialmente como foro para as 
relag6es entre esta e os Estados Unidos da 
America. Durante a VI Assembleia-Geral, em 
Santiago, teve prosseguimento o exame das 
emendas a Carta da Organizac;:ao, elaboradas 
pelo Conselho Permanente, e foi confirmada 
a realizac;ao de sessao extraordinaria da 
Assembleia-Geral para concluir o processo 
de reestruturac;ao do Sistema lnteramerica
no. Foi decidida tambem a convocac;ao de 
outra sessao da Assembleia para rever todas 
as questoes relativas a cooperac;ao intera
mericana para o desenvolvimento. 

atrica 

0 panorama politico africano foi dominado 
nos ultimos anos por duas quest6es princi-
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pais: a liquida~ao do colonialismo e, mais 
recentemente, os problemas .dos regimes ra
cistas no sui do continente, ah§m da ques
tao mais complexa, ·porque reune ambos ele
mentos, que diz respeito a descoloniza<;ao 
da Namibia. A posi<;ao do Brasil nestas 
quest6es e inequivoca, na defesa do direito 
de autodetermina<;ao dos povos e conde
na<;ao das praticas de discrimina<;ao raciat 

As a<;6es do Govert:Jo brasileiro nos campos 
politico e diplomatico refletiram-se em maier 
intercambio com os paises africanos, assina
lando-se interesse por parte destes em bus
carem coopera~ao nos mais diversos setores. 

Quatro novas embaixadas foram criadas -
no Gabao e, cumulativamente com a Em
baixada em Abdijan, na Serra Leoa e no 
Alto Volta; no Lesotho, criou-se missao di
p!omatica, cumulativa com a embaixada em 
Maputo. 

Atestando o impulse nas rela<;6es do Brasil 
com a Africa, registraram-se, em 1976, as 
visitas ao Brasil, em carater oficia I, de va
rias autoridades: Ministro dos Transportes, 
lnd(Jstria, Comercio e Marinha da Mauri
tania, Ministro do Desenvolvimento Indus- · 
trial e do Meio Ambiente do Senegal, Minis
tro do Comercio e da Industria do Gabao, 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Alto 
Volta, Ministro das Finangas e dos Trans
pones da Nigeria (bern como quatro vice
ministros daquele pais - Industria, Obras 
Pub! icas, T ransportes e Recursos H idricos), 
r\'iinistro sem Pasta Jose Araujo, da Guine
Bissau, e Ministro das Minas e Energia da 
L~mbia. 

As relac;oes com os paises africanos de ex
pressao portuguesa receberam novo impul
se, em 1976. Os primeiros embaixadores do 
Brasil em Luanda e Maputo apresentaram 
credenciais, respectivamente, em maio· e 
julho. Pouco antes, em abril, foi enviada a 
Angola missao comercial com o objetivo de 
lan~ar ;_s bases do intercambio economico 
com aquele pais. Como fruto dessa atua
<;~:J, verif?t:cu-se sensivel aumento de nossas 
transac;oes comerciais com a area, tendo si
do aberta uma linha de credito a Angola de 
US$ 50 milh6es, pelo Banco do Brasil. Para 
Mo<;arnbique, que tern adquirido barcos 
pesqueiros brasileiros, abrem-se oportunida
des na medida em que aquele pais procura 
substituir alguns de seus fornecedores tra-
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dicionais. 0 Brasil desenvolve tambem pro
grama de coopera<;ao tecriica com Guine
Bissau, incluindo a concessao de balsas de 
estudo para estudantes guineenses. Em ju
nho, foi enviada a Guine e Cabo Verde mis
sao chefiada pelo titular do departumento 
responsavel por assuntos africanos do MRE. 
Dessa visita resultou a assinatura de me
morandcis de entendimento com esses dois 
paises, constituindo roteiro objetivo para a 
coopera<;ao mutua. 

Para a intensificac;ao das trocas comerciais 
. com a Africa que se situam hoje em volta 

de US$ 1 bilhao, nos dois sentidos, muito 
tern contribuido a participagao do Brasil ern 
feiras naquele continente e as visitas recf
procas de autoridades governamentais, mis
s6es tecnicas e ernpresariais. 

A importancia cada vez maior do relaciona
mento com a Africa pode ser exemplificada 
por a<;6es entre as quais se destacam: a reu
niao da Comissao Mista Brasil - Senegal, 
para examinar os principais aspectos das 
rela<;6es bilaterais; a promulgac;ao dos acor
dos Comercial, de Cooperac;ao Cultural e de 
Coopera<;ao Tecnica e Cientffica assinados 
com o Zaire; contrato corn o Togo, no valor 
de US$ 5,7 milh6es, para o fornecimer.to de 
3 avi6es militares do tipo Xavante, bern co
mo treinamento de pilotos e mccanicos to
goleses, alem da presta~ao de assessoria 
operacional e garantia do suprimento de pe
<;as de reposig:io; Gana csta recebendo o 
primeiro tote de 100 cabe<;as de zebu e, 
numa segunda etapa, serao exportadas mais. 
2 mil cabegas; inicio de negocia<;6es com a 
Costa do Marfim para a venda e a instala
<;ao de usinas de. a<;ucar e beneficiamento 
de arroz; concessao ao Gabao de linha de 
credito de US$ 119 milhoes, para financia
mento de projetos de desenvolvimento da
quele pais. 

Em novembro, com a compra de cafe malga
xe, teve inicio o intercambio comercial com 
Madagascar, que tambem recebeu visita de 
rr.issao brasileira. 

A Nigeria, fornecedor de petr61eo ao Brasil; e 
o nosso principal parceiro comercial na Afri
ca Negra, absorvendo 6J% das exporta<;6es 
brasileiras para aquela area. Tambem na~ 
quele pais varias empresas brasileiras, prin
cipalmente \igada a consultoria e industria 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

de construgao civil, tem significativa parti
cipac;ao. A lnterbras vern exportando carne 
para a Nigeria e, em abril ultimo, foi inau
gurada finha de navega<;ao que estabeleceu 
liga<;ao direta entre os dois parses. 

oriente proximo 

Grac;as a intense trabalho diplomatico e de 
outros 6rgaos do Governo, evidenciaram-se 
possibilidades de participac;ao de empresas 
brasileiras na execugao de pianos de desen
volvimento de alguns parses do Oriente Pro
ximo. 

Em 1976, visitou o Brasil o Direto~-Geral do 
Projeto Yanbu, da Arabia Saudita, situado 
na costa do Mar Vermelho e cujas obras de 
infra-estrutura. estao orgadas em US$ 9 bi
lh6es. Essa visita abriu perspectivas para 
intensa participac;:ao de empresas e equipa
mentos brasifeiros no projeto. 

0 Banco do Brasil abriu escrit6rio em Teera 
e agencia em AI Manamah, capital do Es
tado de Bahrain. A lnterbras instalou, no 
Coveite, seu Escrit6rio Central para o Orien
te Medio, com a finalidade de dinamizar as 
exportac;:oes brasifeiras. Dignas de men~ao, 
tambem, foram as descobertas, pela Bras
petro, de importantes jazidas de petr6feo no 
lraque e na Arg€!1ia. Com o Governo desse 
ultimo pals, o Brasil assinou Acordo sobre 
Transporte e Navegagao Maritima, por oca
siao da visita a Brasilia, em abril, do Minis
tro argelino dos Transportes. 

Ao final da visita do Ministro da Fazen
da do Brasil ao Ira, em novembro, durante a 
qual se reuniu, pela primeira vez, a Comis
sao Mista lrano-Brasifeira de Cooperac;:ao 
Economica e Tecnica, foi assinado protocolo 
que permite expectativa de cooperac;ao sem 
precedentes entre os dois parses, prevendo 
numerosos empreendimentos conjuntos de 
grande envergadura e a concfusao de urn 
Acordo Comercial em futuro proximo. 

Quanta ao conflito arabe-israelense, o Bra
sil votou, na XXXI Sessao da Assembleia Ge
ral das Nac;:6es Unidas, a favor de Resolu
c;:ao, pela qual o Secretario-Geral da Organi
zac;:ao foi incumbido de retomar contactos 
com todas as partes envolvidas no conflito, 
com vistas a convocac;ao da Conferencia de 

Paz sobre o Oriente Media, a realizar-se ate 
fins de mar<;o de 1977. 0 Brasil favorece 
uma solw;ao negociada, a base dos princi
pios da Carta das Nac;5es Unidas. 

estados unidos da america e canada 

As relac;:5es que o Brasil mantem com os 
Estados Unidos da America sao extensas e 
complexas. No terreno economico, os Es
tados Unidos permanecem como principal 
parceiro. 

Os fatos basicos dessas relac;:5es comp6em 
o pano de fundo sabre o qual as iniciativas 
oficiais se desenvolvem. Para os Estados 
Unidos da America destinam-se 20% das ex
portac;:6es e de Ia provem 25% das importa
c;:oes brasileiras, em numeros aproximados; 
aquele pals constitui-se na maier fonte de 
investimentos diretos para o Brasil (33% do 
total acumulado) e, nessa medida, tambem 
o maior fornecedor de tecnologia ao Bra
sil. 

Tais fluxes tem-se d'esenvolvido de forma di
namica. Deve-se assinalar, entretanto, o pro
nunciado deficit da balanc;:a de comercio, 
com series reflexos no equilibria global do 
balanc;:o de pagamentos brasileiros. 

A par de sua importancia economica, os Es
tados Unidos da America detr:orn inegavel 
papel politico na moldura das retag6es inter
nacionais, sobretudo neste hemisferio. Cons
ciente deste fato, o Governo brasileiro tern 
mantido atitude positiva para com o dialogo. 
Em fevereiro de 1976, o Secretario de Esta
do norte-americana visitou o Brasil, sendo 
entao assinado Memoranda de Entendimen
to, que preve sistema regular de consultas. 
Em outubro, tais consuftas foram continua
das, quando da visita a Washington, do Mi
nistro das Relac;:5es Exteriores do Brasil. No 
contexte do Memoraa1do de Entendimento, 
reuhiram-se tambem o Grupo Consultive 
Econ6mico e os Grupos Conjuntos sabre 
Cooperac;ao Cientffica e Tecnol6gica e de 

. Tecnolo~ia de Energia. 

Em setembro, realizaram-se em Brasilia 
reuni6es dos Grupos Conjuntos de Coopera
c;ao Cientifica e Tecnol6gica e de Tecnologia 
de· Energia. Recomendou-se, entao, aos do is 
Governos, a renovac;ao e ampliac;ao, a area 
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de tecnologia, do Acordo de Cooperac;ao Ci
entffica - o que foi feito por troca de notas 
em 27 de dezembro de 1976 - e identifica
ram-se areas preliminares de coopera<;ao. 
Em tecnologia de energia, foi assinalado o 
proximo intercambio de tecnicos em proje
tos especfficos (energia solar e tecnologia 
de hidrogenio) e discutiram-se as possibili
dades de cooperac;ao em bioconversao e ga
seificagao do carvao. 

Dentre as outras visitas de autoridades bra
sileiras aos Estados Unidos da America e de 
autoridades norte-americanas pO Brasil, ca
be menc;ao as visitas do Ministro-Chefe da 
Secretaria do Planejamento e do Ministro 
das Minas c Energia, bern como as vindas ao 
Brasil do Secretario do Tesouro, do Sccre
t3rio Assistente do Tesouro e do Secretario 
de Estado Assistente para Organismos ln
ternacionais. Durante a permanencia doSe
cretario do Tesouro, chegou-se a importan
tes entendimentos relatives as exporta<;6es · 
de manufaturados brasileiros para os. Es- · 
tados Unidos. Foram, igualmente, ventila
dos projetos prioritarios em estudo, que po
deriam receber investimentos americanos. 

Ainda no campo das relac;oes brasileiro-es- · 
tadunidenses, realizaram-se reuni6es sobre 
comercio de texteis e sobre relac;oes econ6-
rnicas pelo Grupo Empresarial Brasii-EUA. 
Foi realizada, tambem, a II rodada de nego
cia<;6es com vistas a conclusao de conven
<;ao para evitar a dupla tributac;ao da renda .. 

Em junho, foi instituida por acordo, em Bra
silia, comissao mista destinada ~ estudar 
quest6es econ6mico-comerciais do Brasil e 
do Canada tanto no ambito bilateral quanta 
multilateral. Em conseqi.lencia, realizou-se 
em novembro, no Canada, a I Reuniao da 
Comissao Mista Econ6mico-Comercial Bra
sii-Canada, na qual examinaram-se as pos
sibilidades existentes nos setores de recur
sos minerai?, agricultura, industria, tecnolo
gia e comercio propriamente dito. 

europa ocidental 

As relag6es com a Europa Ocidental tern tra
dicionalmente grande importancia para o 
Brasil. 0 volume de cornercio com aquela 
area passa de US$ 6 bilh6es (valor F.O.B.) e 
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significa aproximadamente 35% do total das 
mercadorias trocadas, em urn ano, por nos
so pais com o exterior . .0 valor das exporta
g6es brasileiras destinadas a Europa Oci
dental corresponde a cerca de 40% da re
ceita obtida com fornecimento a todo o 
mundo; alem disso, a Europa Ocidental par
ticipa com 43,7% da totalidade dos investi
mentos diretos no Brasil. 

Com o desenvolvimento do Brasil, nestes 
ultimos anos, tornaram-se maiores e mais 
complexas as necessldades que devem ser 
supridas pela colaborac;ao externa. 

Nesse quadro destaca-se como marco hist6-
rico a assinatura, em 27 de junho de 1975, 
em Bonn, do Acordo sobre Coopera<;ao no 
Campo dos Usos Pacfficos da Energia 
Nuclear, ccim a Republica Federal da .Aie
manha, atraves do qual, pela primeira vez, 
urn pais desenvolvido concordara em trans
ferir o ciclo complcto dos conhecimentos 
tecnol6gic·os desse setor de vanguarda, a 
uma nagao em desenvolvimento. Ja no ano 
de 1976, foram firmados os primeiros con
tratos comerciais e cle financiamento, liga
dos a execuc;ao dos varios itens do acordo, 
entre os quais se destacam a constru<;ao das 
usinas nucleares Angra II e Angra Ill e ada 
Fabrica de Elementos Combustiveis. · 

Os pontes culminantes do processo de apro
ximac;ao com a Europa Ocidental foram as 
visitas do Presidente da Republica a. Frant;a 
e ao Reina Unido. 

Na visita a Fran<;a, de 26 a 28 de abril, alem 
das discuss6es politicas a nfvel presiden
cial, foi avaliado o comurn interesse em de
senvolver a coopera<;ao nos campos da ener
gia eletrica e solar, pesquisa petrolffera, pe
troqufmica, transportes terrestres e aereos, 
instala<;6es portuarias e aereas, telecomuni
cat;6es, construc;ao aeronautica, industria 
mecanica e informatica. 

Acordou-se, entao, a formac;ao de cons6rcio 
bancario, sob lideran<;a francesa, para le
vantamento dos recursos destinados a cons
tru<;ao das hidreletricas de Tucurui e !tapa
rica (energia eletrica para o desenvolvimen
to das regi6es amaz6nica e Nordeste, res
pectivamente), areas prioritarias para ne-

. gociat;ao em relat;ao a projetos. especffi~os. 
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Durante a visita e imediatamente ap6s man
tiveram-se, entre outros, entendimentos con
cretes com reffexo nos campos econ6mico, 
comercial e cientffico, a exemplo do proto
colo com os bancos de Comercio Externo e 
de Credito Comercial para abertura de cre
dito de US$ 240 milhoes, ao BNDE, para o 
p61o petroquimico do Rio Grande do Sui e 
construc;:ao de usinas de fertilizantes. Alem 
disso, firmou-se contrato para compra de 
tubos flexiveis de ac;:o para o campo petro
lifero de Garoupa, em operac;:ao equivalente 
a .250 milh6es de franco~ e para a venda de 
40 milh6es de toneladas de minerio de fer
ro, pela Companhia Vale do Rio Doce, a Usi
nor, em uma operac;:ao de US$ 60 milh6es. 
Destaca-se, ainda, a assinatura de Acordo 
Complementar entre o Brasil e a Franc;:a, no 
campo da energia solar e de outras formas 
nao convencionais de energia. . 

Tambem com a Franc;:a, realizou-se em 
janeiro, em Brasilia, presentes os Ministros 
das Relac;:6es Exteriores do Brasil e do Co
mercia Exterior da Franc;:a, a primeira reu
niao da Grande Comissao de Competencia 
Geral Franco-Brasileira, mecanisme de con
sulta institufdo em 1975 para exame regu
lar e peri6dico de questoes de interesse co
mum. 

Na visita do Reino Unido, realizada de 4 a 
7 de maio, os resultados nao foram menos 
importantes. No tocante a cooperac;:ao eco
n6mica, conforme registrado no comunicado 
conjunto, o Presidente da Republica reuniu
se com fideres dos setores publico e priva
do da industria, que manifestaram o interese 
britanico em aumentar os investimentos no 
Brasil, particularmente nos campos do ac;:o, 
equipamentos de engenharia, produtos pe
troqulmicos, fertilizantes, bauxita e alumi
nio. 0 Presidente manteve entendimentos 
tambem com destacados banqueiros brita
nicos, apresentados pelo Governador do 
Banco da lnglaterra. 

Discutiu-se o fornecimento de minerio de 
ferro para a Gra-Bretanha e a participac;:ao 
britfmica nos pianos de desenvolvimento si
derurgico do Brasil, inclusive transferencia 
de tecnologia e suprimento de equipamen
tos. No campo da siderurgia, duas empresas 
inglesas liderarao a participac;:ao europeia, 
na implantac;:ao do projeto Ac;:ominas, orc;:ado 
em aproximadamente 900 milhoes de Iibras 

esterlinas, permitindo a empresa brasileira 
produzir 2 milh6es de toneladas de ac;:o em 
1982 (o valor do financiamento totalizara 
cerca de 500 milh6es de Iibras esterlinas). 
Paralelamente, outro acordo estabeleceu 
uma linha de cn§dito para financiar a com
pra de equipamentos britanicos para a in
dustria brasileira do ac;o. Tambem foi rati
ficado, durante a visita, acordo sabre trans
ferencia de tecnologia da construc;ao de pla
taformas marltimas para a explorac;:ao de pe
tr61eo, entre a British Steel Corporation e a 
Companhia Brasileira de Ar:;o. 

No ·campo do transporte ferroviario, nego
ciou-se urn conjunto de medidas com vistas 
ao fornecimento e financiamento de equi
pamentos e servic;os para a Ferrovia do Ac;o 
e ligac;oes ferroviarias complementares, num 
total de 100 milh6es de Iibras esterlinas, na 
parte de equipamentos, e outro tanto em 
creditos financeiros. Foi tambem acordada 
finha de· credito, ao BNDE, de 20 milh6es 
de Iibras esterlinas, para a compra na Gra
Bretanha de bens de capital e equipamen
tos para projetos industriais de medio por
te. Os contratos de fornecimento do equipa
mento, no contexte desta linha de credito 
deverao ser firmados ate maio de 1978. ' 
- ' 

Como desdobramento das conversac;oes 
man.tidas durante a visita presidencial, o 
Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamen
to assinou, em Lcindres, documento que 
concede emprestimo de US$ 100 milh6es 

. para o BNDE, e realizou entendimentos para 
,concessao de creditos destinados a compra. 
de equipamento siderurgico. 

Diversas personalidades britanicas visitaram 
o Brasil, entre as quais o Vice-Ministro das 
Relac;:6es Exteriores, em janeiro; o Ministro 
da Industria, em junho; o Vice-Ministro da 
Agricultura, em agosto; e o Vice-Ministro 

· para Assuntos de Energia, em setembro. Em 
fevereiro, visitou o Reine Unido o Ministro 
da Previdencia e Assistencia Social. 

Com a Republica Federal da Alemanha, 
alem dos diversos instrumentos referentes 
ao Acordo de Cooperac;ao no Campo dos 
Usos Pacificos da Energia Nuclear, foram 
dados significativos passos para a intensi
ficar:;aodos contatos recfprbcos. Em outubro, 
esteve em visita- ao Brasil o Ministro da 
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A!imenta~ao, Agricultura e Sil~icult~ra, que 
discutiu as possibilidades de mvest1mentos 
conjuntos na agroindustria. Realizou-se ern 
novembro a Ill Reuniao da Comissao Mista 
Teuto-Brasileira de Coopera~ao Econ6mica, 
durante a qual foi acentuada a convenh~ncia 
de se explorarem. nova~ modalidade~ para 
o incremento dos mvest1mentos alemaes no 
Brasil e de se estimular a expansao das ex-

. porta~6es brasileiras para aquele pais .. 

Verificou-se tambem, em 1976, grande diver
sifica~ao de empreendimentos da ltalia no 
Brasil, como inicio das atividades de fabrica 
de autom6veis e motores ern Minas Gerais, 
a assinatura de acordo de participac;ao no 
projeto siderurgico .de Tubarao, no Espirito 
Santo, e ainda, a constitui~ao do Comit~ 
Empresadal fta!o-Brasileiro. Em clecorrencia 
da troca de visitas dos Ministros das Comu
nica~6es do Brasil e da ltalia, ficou a~e~a
da a participa~ao de empresas estatats tta
lianas nos programas d? expansao da rede 
brasileira de telecornunica<;6es.· 

Alern da vinda de diversas miss6es empre
sariais e governamentais ao Brasil, efetuou
se em julho a II Sessao da Comiss2o Mista 
Bi'asi!-Espanha de Cooperac;:ao Economi
ca. Existem boas perspectivas para incre
mento de exporta~6es brasileiras de produ
tos primaries e a Espanha, por sua vez, se 
interessa em vender produtos siderurgicos, 
equipamentos .Yerroviarios e navies espe
cials. 

As re!ac;:oes entre Brasil e Portugal foram 
marcadas pela visita, em dezernbro, do Pri
meiro-Ministro portugues, acompanhado de 
comitiva da qual fizeram parte o Ministro 
dos Neg6cios Estrangeiros e o da Oefesa, 
a!em de outras altas autoridades. Foram 
mantidas proficuas conversac;:oes com as 
autoridades brasileiras com vistas ao revigo
ramento e ampliac;:ao das rela<;6es entre os 
dais pafses. 

Com relac;:ao a Escandinavia buscou-se, atra
ves da organiza<;ao de seminaries e da 
vinda ao Brasil de rniss6es empresariais, 
promover a expansao de intercambio econ6-
mico e comercial. Em outubro, o Governo 
Brasileiro aprovou projeto de empresa sueca 
para insta!a~ao, no Estado do Parana, de 
fabrica de caminhoes pesados e onibtls. 
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europa oriental 

0 ano de 1976 caracterizou-se por maior 
objetividade no intercambio econ6mico entre 
o Brasil e os parses da Europa Oriental, 
cujos rnercados se tornaram mais impor
tantes, na medida ern que tendencias prote
cionistas se manifestaram em alguns dos 
compradores tradicionais. Nesse sentido, 
procedeu-se a dinamizac;:ao da Comissao de 
Cornercio com o Leste Europeu - Celeste, 
e desenvo!veram-se as rela<;6es econornico
cornerciais, em especial com a URSS, a Po
tonia e a Romenia, persistindo, de modo ge
ral, a tendencia fortemente superavitaria do 
nosso comercio com a area. 

A par da vinda de miss6es tecnicas e comer
cia is de todos os pafses da Europa Oriental, 
cabe registrar a visita, em fevereiro, do Mi
nistro do Comercio Exterior da Polonia. 
Assinou-se, entao, o Protocolo para Expansao 

· Comercial e Cooperac;:ao Econ6mica, para o 
pcriodo de 1976-1980. 

Em setembro, rea!izaram-se reunioes de 
comiss6es rnistas entre o Brasil e a lugos
lilVia, Tchecoslovaquia, Hungria e Republica 
Democratica Alema, ref!etindo a preocupa
c;:ao brasileira em definir os pontos basicos 
da cstrategia comercial para o Leste euro
peu. Com vistas a superac;:ao de dificuldades 
para o incremento do intercambio bilateral, 
ernprestou-·se particular atenc;:ao as quest6es 
do desequilibrio na balanga comercial, da 
diversificagao da pauta de exportac;:oes e de 
importac;:oes de produtos primaries e insu
mos basicos. Para 1977, esta. prevista a rea
lizac;:ao de reuniao das comissoes mistas 
corn a URSS, a Polonia, a Rom~nia e a Bul
garia. 

0 Brasil participou com exito, em 1976, de 
quatro feiras nos pafses do Leste: Feira da 
Primavera de Leipzig (ROA}, Feira lnterna
cional de Bens de Consumo de Brno (Tche
cos!ovaquia), Feira lnternacional de Poznam 
(Po!6nia) e Feira lnternacional de Bens de 
Consumo de Budapeste {1-lungria). 

asia e oceania 

As relagoes entre o Brasil' e o Japao foram 
marcadas, no ano de 1976, pela visita do 
Presidente da Republica ao Japao, no perio-
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do de 15 a 20 de setembro, a qual veio 
ref!etir o reconhecimento reclproco da di
mensao a!cangada pelos interesses bilate
rais, tanto no ambito politico como no eco-
n6mico-comercial. · 

A visita presidencial foi precrdida pela ida 
do Ministro das Minas e Energia a T6quio, 
em janeiro de 1976, e pela vinda do Mi
nistro da Industria lnternacional a Brasilia, 
em julho. 

Assinalou-a o Comunicado Conjunto que re
flete a amplitude dos compromissos bilate
ralmente assumidos. Na area do comercio, 
foram assinados, entre outros, contratos para 
o fornecimento de minerio de ferro, a partir 
de 1977, com uma receita total estimada 
de US$ 6 bilh6es. Acertou-se tambem a 
venda, a partir de 1977, de pellets de minerio 
de ferro, no valor global de US$ 2,7 bilh6es 
em 15 anos, e exportag6es de produtos de 
ago provenientes da Usina de Tubarao, no 
va!or de US$ 2,3 bilh6es, em 18 anos, Asse
gurou-se tambem o fornecimento de celulo
se e recursos florestais. 

Entre os empreendimentos conjuntos, desta
ca-se a participagao japonesa no projeto 
siderurgico de Tubarao, no Espfrito Santo, 
e no complexo industrial para a produgao 
de alumina e aluminio, no Para. 

Outros projetos de envergadura receberao 
apoio dos dois Governos, inclusive um em
preendimento pioneiro no setor agricola, na 
regiao dos serrados. 

A visita do Ministro das Minas e Energia a 
Seul, em julho, assinalou-se por contrato de 
Iongo prazo relative a fornecimento de mi
nerio de ferro pe!o Brasil a Republica da 
Coreia. De sua visita as Filipinas, em no
vembro, resultou contrato de fornecimento 
de minerio de ferro e compromisso do Bra
sil de irnportar concentrado de cobre fili
pino, alem de abrirem-se perspectivas para 
a cooperagao no campo de novas tecno!o
gias. 

Missao governamental chefiada pelo Secre
tario-Geral do Comercio Exterior da fndia 
visitou o Brasil em novembro, para estudar 
as possibilidades de expansao do comercio 
bilateral e de cooperagao no camp·o eco
n6mico e tecnol6gico. · 

Com a Republica Popular da China conti
nuam em negociagao os Acordos de Comer
cia e de Transporte Maritima, cuja conclu
sao, em futuro proximo, vira trazer maior 
flexibilidade e amplitude ao intercambio si
no-brasileiro. 

As perspectivas de intensificacao das .rela~ 
<;:6es comerciais com a Australia e Nova 
Zelandia vern sendo ativar'nente exploradas. 
Tres rniss6es neozelandesas visitaram o 
Brasil, com o objetivo de estimular o incre
mento das relagoes polfticas e econ6micas 
entre os dois pafses. Com a Australia, estao 
sendo examinadas perspectivas de comp!e
mentagao economica de grande enverga
dura. 

organismos internacionais 
'* 

0 Brasil tern participado ativamente dos 
trabalhos dos organismos e conferencias 
internacionais, em especial daqueles que 
se desenvofvem no ambito das Nag6es Uni
das. Entre numerosos temas constantes da 
agenda da XXXI Assembleia Geral das Na
goes Unidas, os relativos a desco!onizagao 
receberam especial enfase, como no trata
mento das quest6es da Namibia, do Zim
babwe e dos remanescentes coloniais em 
diferentes regi6es. Nesse contexte, foi im
portante o reconhecimento un2mime dado 
a Angola, como novo membra das Nac;oes 
Unidas, pela ultima Assembleia Geral, com
pletando o quadro dos Estados independen
tes de expressao po1iuguesa na Organiza
gao. 

Durante a XXXI Assembleia Geral, o Brasil 
foi reeleito para novo mandata de cinco 
anos na Comissao de Direito lnternacional, 
de cujos trabalhos tern participado ininter
ruptamente desde a cria<;:ao do 6rgao. 

No desempenho da sua atribuigao de velar 
pela paz e seguranga internacionais, as Na
goes Unidas tem conferido especial impor
tancia ao desarmamento. As dificuldades 
inerentes a essa questao sensivel e comple
xa nao .impediram que a Conferencia do 
Comite de Desarmamento, criada em 1962, 
lograsse resultados positives em alguns as
pectos, embora marginais. A conclusao de 
urn projeto de convengao, na sessao reali
zada em 1976, para a proibi·gao de uso mi-

27 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

L 

litar au hostil de tecnicas de modificagao 
ambiental, de cuja elaborac;ao o Brasil par
ticipou, e urn exemplo desse fato. 

0 Brasil teve tambem intensa participa<;ao 
em organismos e conferencias especializa
das no ambito das Nac;oes Unidas, onde se 
rcaliza o trabalho de criar gradualmente or
denamento jurldico internacional sobre uma 
variedade de temas ainda nao sujeitas a 
disciplinamento. Tais temas abrangem desde 
quest6es ligadas ao fundo do mar ate as 
relativas ao uso do espac;o exterior. Em todos. 
esses foros, o Brasil tern atuado de modo 
a garantir que o ordenamento juridico s·e 
fac;a em beneficia de toda a humanidade e 
!eve em conta, especialmente, os interesses 
das nac;oes em desenvolvimento, de modo 
a evitar-se a criac;ao de obstaculos ao pro-
gresso tecnol6gico. · 

A !II Conferencia das Nac;ces Unidas sabre o 
Direito do Mar realizou, em 1976, suas IV 
e V sess6es. Os documentos que a Confe
rencia esta considerando, ainda informal
mente, refletem, em larga medida, posic;6es 
basicas do Brasil, desde o inicio das nego
ciac;6es sobre a materia, como a r~fcrente 
ao estabelecimento de area de 200 milhas 
em que o Estado costeiro exercera um so
rnat6rio de direitos em formula que ja incor
pora varios eiementos essenciais e definido
res do mar territorial, e a criac;ao de 
mecanisrnos que contemp!am 3 participac;ao 
dos paises em desenvolvlmento na explora
c;ao dos recursos minerals dos fundos mari
nhos situados alem das jurisdic;6es nacio
nais. 

Outro grande conclave de que participou o 
Brasil foi a conferencia sabre Estabeleci

·rnentos Humanos (Habitat), realizada de 
rnarc;o a abril de 1976, em Vancouver, que 
representa seqUencia das reuni6es sobre 
meio-ambiente, popula<;ao e alimentac;ao, e 
antecede as da agua e de desertificac;ao, 
previstas para 1977. A Conferencia do Ha
bitat proporcionou o exame, a nivel mundial, 
da tecnologia e das politicas aplicaveis aos 
sistemas urbanos e rurais de estabe!eci
mentos humanos, e de diversos itens refe
rentes a relar;ao entrepoliticas de habitar;ao 
humana e desenvolvimento s6cio-econ6-
mico. 

A convite do Governo, reaiizou-se no Rio de. 
Janeiro a XX Sessao Ordinaria da Conte-
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rencia Geral da Agencia lnternacional de 
Energia At6mica (AIEA), presidida pelo Bra
sil. Os trabalhos foram rnarcados pela to
mada de posir;ao conjunta dos pafses em 
desenvolvimento a respeito dos diversos 
problemas que afetam a atuac;ao da AIEA, 
no campo da utilizac;ao da energia nuclear 
e seu controle. De particular interesse para 
a politica energetica nacional foi a impor
tancia atribuida a expans5o da cooperac;ao 
tecnica entre paises mais e menos desen
volvidos no campo nuclear. 

promo~ao comercial 

A ac;ao diplomatica do Brasil, no que toea 
as discuss6es multilaterais de assuntos eco
nornicos, se fez no sentido de contribuir 
para a busca de soluc;6es positivas dentro 
do chamado dialogo Norte-Sui. 

0 Ill Acordo lnternacional do Cafe entrou 
em vigor a 19 de outubro de 1976, congre
gando 42 paises exportadores e 20 nar;6es 
importadoras. 0 trabalho de preparac;ao tec
nica das bases de urn novo Convenio lnter
nacional sabre Ar;ucar resultou na convoca
r;ao, para marc;o de 1977, de conferencia 
r,egociadora, sob os auspfcios da UNCTAD. 
No ambito latino-arnericano, cornpietou-se 
o processo de institucionalizar;ao do Grupo 
de Paises Latino-arnericanos e do Caribe 
Exportadores de Ar;ucar (GEPLACEA), me
diante a ador;ao dos estatutos e a insta lar;ao 
de sua sede na Cidade do Mexico. Ern .lQ 
de outubro de 1976, entrou ern vigor provi
soriarnente, por urn ano, o Accrdo lnterna
cional do Cacau, corn a participar;ao de to
des os paises grandes produtores e signifi
cativa maioria dos consurnidores, com exce
c;ao dos Estados Unidos da America. 0 
Brasil assinou o instrumento em julho. de 
1976. 

. Em maio, realizou-se a IV Conferencia das 
Nac;oes Unidas sobre Cornercio e Desenvol
virnento ( UNCTAD), que se concentrou prio
ritari<lmente nos probiemas da divida exter
na dos paises em desenvolvimento e da 
adoc;ao de programa integrado de produtos 
de base. Quanta aq prirneiro item, nao se· 
alcanr;aram resultados concretes, mas, para 
o segundo, estabeleceu-se calendilrio para 
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negociagao dos programas, garantindo-se 
praticamente sua irreversibilidade. Outro re
sultado digno de menr;ao foi a ador;ao de ca
lendario para a negociar;ao de c6digo de 
conduta sabre transferencia de tecnologia, 
area em que o Brasil tern especial inte
resse. 

No ambito do GAIT, prosseguiram os traba
lhos das Negociar;6es Comerciais Multilate
rais, com ativa participar;ao do Brasil, que 
vern defendendo a ador;ao de tratama.1to di
ferenciado em favor dos pafses em desen
volvimento nos diversos setores dessas ne
gociar;6es. E auspicioso registrar a esse 
prop6sito que, por iniciativa brasileira, foi 
criado, no ambito daquelas negocia<;6es, 
.urn grupo dedicado exclusivamente a re
forrna do GAIT. 

0 Brasil participou, tambem, dos trabalhos 
da Conferencia sabre .a Cooperar;ao Econo
mica lnternacional (Conferencia de P!'lris). 
Na sessao de outubro, o Grupo dos 19 (dos 
pafses em desenvolvimento) e o Grupo do:; 
8 (das nar;6es industrializadas) apresenta
ram propostas formais sabre as diferentes 
temas tratados em cada comissao (Energia, 
Materias-Primas, Assuntos Financeiros e De
senvolvimento) e, em novembro, iniciaram
se negociaG6es sabre cada urn desses temas. 
A reuniao da confer€mcia, a nfvel ministerial, 
prevista para dezembro, foi adiada para o 
19 semestre de 1977. 

No setor de transportes marftimos, foram 
cone! ufdos acordos com a Argelia e a Repu
blica Democratica Alema. No que se refere 
aos transportes terrestres, o Brasil partici
pou da VII Reuniao da Subcomissao de 
Transportes da Comissao Especia·l Brasilei
rO-Argentina de Coordenar;ao - CEBAC, 
bern como da VII Reuniao, em Montevideu, 
de Ministros de Obras Publicas e Transpor
tes do Cone Sui. Foram igualmente concluf
dos acordos sabre transportes aereos com 
o lraque e os Paises Baixos. 

0 Brasil participou, em Genebra, da Ill Ses
sao do Grupo Preparat6rio lntergovernamen
tal sabre Transporte Multinacional, da .... 
UNCTAD, com vistas a eventual elaborar;ao 
de convenr;ao internacional para regular 
esse tipo de transporte. Cabe assinalar a 
inaugurar;ao, no Rio de Janeiro, em marr;o 
de 1976, do Escrit6rio do Conselho· Regio
nal da IMCO para a America Latina. 

No setor das telecomunica~oes, o Brasil 
ratificou a Convenr;ao lnternacional de Te
lecomunicar;6es, celebrada em 1973. 

No campo dos organismos financeiros inter
nacionais,. o Brasil participou da Reuniao 

. da Junta de Governadores do Fundo Mone
tario lnternacional e Banco Mundial, reali
zada em Manilla (Filipinas) em outubro, 
bern como da XVII Reuniao Anual de Go
vernadores do BID, realizada no Mexico, ten
do-se considerado nessa ultima a incorpora
c;ao .de membros extra-regionais, o que 
devera resultar em maiores disponibilidades 
de recursos para os paises em desenvolvi
mento do continente. 

Membro-pleno e fundador do Fundo Africa
no de Desenvolvimento (FAD), cujo objetivo 
permanente e 0 de promover 0 desenvolvi
mento econ6mico e social dos paises afri
canos, o Bt<asil ratificou, durante a Ill Reu
niao Anual da Assembleia de Governadores 
do FAD, em maio de 1976, o aumento de sua 
contribui9ao aquelas entidades. 

Realizou-se em Brasilia, em dezembro de 
1976, paralelamente a VIII Reuniao de Chan
celeres dos Pafses da Bacia do Prata, a I 
Reuniao da Diretoria Executiva do Fundo 
Financeiro para o Desenvolvimento dos Par
ses da Bacia do Prata, que contara com re
cursos da ordem de US$ 100 milh5es, a se
rem aplicados na promor;ao do desenvolvi
mento harmonica e da integra9ao fisica da 
regiao. · 

Ainda no campo financeiro, firmaram-se 
acordos sobre dupla tributar;ao com o Japao, 
complementando e modificando o ja exis
tente, e com o Chile, aplicaveis aos rendi
mentos decorrentes do tratego aereo e mari
tima entre os dais pafses. Trocaram-se 
instrumentos de ratificacao de acordo seme
lhante com a Austria eo entraram em vigor 
os assinados com a Espanha, Republica Fe
deral da Alemanha e Suecia. 

Na area da promor;ao comercial, alem do 
esforc;o no que toea a informagao, foram 
organizadas 63 mostras de produtos brasi
leiros, das quais 27 na America, 20 na Eu
ropa Ocidental e 16 na Africa, Asia e Ocea
nia, das quais resultaram exportagoes ime
diatas estimadas em US$ 235 milh6es. 

Realizaram-se, em colaborac;ao com o IPEA, 
pesquisas de mercado sabre caracteristicas 
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e condig6es da oferta brasileira exportavel 
de produtos e servigos, e sua demanda in
ternacional, com enfase sobretudo em pro
dutos nao-tradicionais. Tais pesquisas foram 
realizadas para atender a necessidades es
pecfficas de exporta<;6es e tambem a nivel 
estrategico, com vistas a definic;ao de prio
ridades g:obais para a ac;ao de promoc;ao co
mercia 1 no Exterior. 

Tem-se procurado aprimorar o contingente 
de recursos humanos que opera nesta area 
e, para tanto, realizou-se o 11 Cicio de Trei
namento de Especialistas em Promoc;ao Co-· 
mercia! (CITRE), que se destina a preparar 
tecnicos de nivel superior, nesta materia, in
clusive com treinamento em servic;o na rede 
diplomatica e consular do MRE, para sua 
posterior reintegrac;ao no men;:ado de tra
balho nacional. 

Merece mengao, igualmente, o primeiro Se
mir.ario sabre Exportac;oes de Servic;os, con
cebido como instrumento de divulgac;ao, en
tre fornecedores brasileiros, de informac;o~s 
atualizadas sabre tecnicas e condic;oes de 
acesso a rnercados externos de servic;os. 

coopera~ao cientrfica, tecnica e 
cultural 

Na area de ciencia e tecnologia, entrou em 
operac;ao o sistema de inforrnac;ao cientffica 
e tecnol6gica do exterior (SICTEX) pelo qual 
os 6rgaos do MRE no exterior contribuirao 
para atender aos objetivos de informac;ao 
definidos no II Plano Nacional de Desenvol
vimento Cientffico e Tecno16gico. Cabe a!n
da destacar a extensao da cooperac;ao com a 
Republica Federal da Alemanha, atraves de 
convE'mios especiais assinados entre a Di
retoria de Hidrologia e f\lavegac;ao da Mari
nha Brasileira e o lnstituto para Ciencias do 
Mar de Kiel, no campo da oceanografia, e 
entre a NUCLEBRAS e a Sociedade para 
Pesquisa Nuclear de Karlsruhe. Criou-se o 
Grupo Conjunto Brasil - USA para· Coope
ra(5ao Cientifica e Tecnol6gica, e firmaram
se convenios complementares como Mexico 
e a Costa Rica, atraves do CNPq e entida-
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des congeneres dos dais pa{ses, visando ao 
desenvolvimento de proje.tos comuns de pes~ 
qui sa. 

Nos campos da cooperac;ao tecnica e inte
lectual, o Brasil recebe assistencia tecnica 
bilateral e multilateralmente. No primeiro 
caso, tem-se beneficiado especialmente da 
coopera(5ao da RFA, Fran<5a, Canada, Reina 
Unido e Japao. Em 1976, foi conclufdo e 
aprovado um programa qGinqGenal com o 
Canada, o primeiro a regular todas as ac;oes 
bilaterais no setor. Multilateralmente, zpro
vou-se novo programa qliinqGenal (1977-
1981) com o PNUD, que representa o mais 
importante programa na area cientffica e 
tecnol6gica negociado pelo Brasil, envolven
do recursos internacionais e contrapartida 
de recursos brasileiros da ordem de US$ 300 
milh6es. 0 Brasil participou tambem, no 
PNUD, do estimulo a coopera~ao tecnica 
entre paises em desenvolvimento. 

No tocante a cooperac;ao oferecida pelo 
Brasil, prosseguiram as iniciativas para ex
pandi-la dentro das areas de maier interesse 
brasileiro na America Latina e Africa. Vale 
registrar o aumento de 40% do numero de 
bolsas concedidas a estudantes estrangei
ros de p6s-graduac;ao. Alem da assinatura 
de tres novos acordos basicos, foram dados 
os primeiros passos ern programas de pro
jetos integrados. Na ldrica, inter.sificaram
se os contatos com os parses de fala portu
guesa, atraves do intercambio de miss6es, 
concessao de grande nurnero de bolsas de 
estudo e troca de informac6es e documentos 
de trabalho. Tambem e d"igno de registro o 
memoranda, recentemcnte firma do com· o 
Canada, prevendo nova modalidade de co
operac;ao tripartite com na~6es menos de
senvolvidas; 

Quanta a cooperagao multilateral ha que 
assinalar, principalmente, a participagao do 
Brasil na XIX Sessao da Conferencia Geral 
da UNESCO. . 

. Na area· de difusao cultural, as principais 
atividades relacionarn-se com a prepara:;ao 
C:a participac;ao brasileira no 11 Festival 
Mundial de Artes e Culturas Negras e Afri
canas (11 FESTAC), na Nigeria." 
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brasil e reino unido 
acordo sobre 

Discurso do Chanceler Azeredo ! 
da Silvei~~· no Palacio _ltan:araty a tu a~ i z am 
de Brastlla, em 5 de janeiro • • 

de 1977, durante a cerim6nia de trcca de Notas, 

com o Embaixadcr do Reina Unido, Derek trans p 0 rte s 
Dodson, para estabelecer emendas ao .Acordo · 

, 
aereos 

sabre Transportes Aereos celcbrado pelos dais pafses em 1946. 

Senhor Embaixador, 

Quando da visita do Presidente Geisel a 
lnglaterra, l1a quase urn ano, o Prefeito de 
Londres contou que urn brasileiro lhe dis
sera que Recife ficava a quatro horas de 
Sao Paulo. S6 mais tarde o Prefeito Lindsay 
Ring descobriu que o seu interlocutor bra
sileiro estabelecera a distancia entre a ca
pital pernambucana e a capital paulista 
pela durac;:ao da viagem por via aerea. A 
imensidao do pais e a necessidade de in
tegrar as diversas regi6es, de recursos na
turais e niveis de desenvolvimento econo
mico diferentes, levaram o brasileiro do Se
culo XX, efetivamente, a adotar o aviao como 
seu instrumento predileto para desbravar as 
barreiras do espac;:o e isso nao apenas den
tro do pafs mas tambem para os contactos 
com outros povos. 

Alias, o acesso dos parses em desenvolvi
mento ao transporte aereo internacional de
correu, em larga medida, do fato de tratar
se de urn fen6meno do Seculo XX e de se 
ter nutrido de concepc;:oes jurfdicas mais 
eqOanimes do que as que presidiram a evo
lu~ao do transporte maritime no seculo pas-

sado. A prop6sito, e digno de menc;:ao o fato 
de o Reino Unido muito haver contribufdo 
para a construc;:ao do di rei to aeronautico, 
sobretudo ao colocar a enfase do discipli
namento das relac;:oes aeronauticas no pla
no bilateral,. e o conseqOente fundamento 
do transporte aereo 'internacional no exerci
cio da terceira e da quarta liberdades do ar. 

acordo de 1946 incorpora prin~fpios 
de bilateriza~ao 

0 Acordo sabre Transporte Aereo do Brasil 
com o Reine Unido, assinado em 1946, e 
urn dos mais antigos firmados por nosso 
pais nesse dominio e incorpora os principios 
de bilateriza<;ao que viriam a caracterizar 
as relac;:oes aeronauticas internacionais de . 
que o Reino Unido era defensor. 

Todavia j~ completou ele o seu terceiro de
cenio de· vigencia. Se, por urn lade, isso 
revela a solidez e clarividencia dos prin
cfpios ajustados, o Iongo tempo nao deixou 
de atingir a sua parte operativa, notada
mente o Anexo eo Quadro de Rotas. lmpu-
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nha-se, pais, a sua revisao e atualizac;ao, o 
que foi feito em 1975 e que hoje se conclui, 
pela presente Troca de Notas. 

0 Governo brasileiro, Senhor Embaixador, 
tern consciencia da relevancia de que se re
veste o presente entendimento, o qual de
vera favorecer o crescente exito comercial 
das empresas transportadoras de nossos 
paises, a plena utilizac;ao de nosso mutua 
potencial turfstico, bern como o incremento 
do intercambio comercial e cultural. 

aviao e sfmbolo da coopera~ao 
brasil-reino unido 

Senhor Embaixador, a longa hist6ria das re
lac;oes anglo-brasileiras registra seculo e 

meio de arnizade, cooperac;ao e respeito 
mutua entre nossos dais povos, conforme 
declarou o Presidente Geisel, por ocasiao de 
sua visita a Londres. 0 aviao, encurtando 
as distandas e facilitando as comunicac;oes, 
e urn simbolo bastante adequado a tradicio
nal cooperac;ao entre nossos paises. 

Como urn dos ultimos atos publicos de que 
Vossa Excelencia participa em Brasilia, de
sejo expressar-lhe a esperanc;a de que a 
consolidagao e a atualiza~tao dos diplomas 
legais que regem as operagoes da aviagao 
comercial venham assegurar que, no ambito 
das relagces aeronauticas, continue a reinar, 
entre nossos paisas, na pitoresca expressao 
dos aviadores, o mais perfeito "ceu de bri
gadeiros". ·* 

.. As No!as Que atualizam o Acordo sabre Transcortes Aereos entre o Brasil e o Reine Unido e lrlanda do Norte 
estao na pagina 93, se<;ao Tratados, Acordos, Conv~nios. 
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a visita do 
chanceler do canada 

A visita ao Brasil do Ministro das Rela<_;:oes 
Exteriores do Canada, Donald Campbell Ja
mieson, em janeiro de 1977, resulta na assi
natura de dois Memorandos de Entendimen
to: urn para desenvolvimento de cooperagao 
tripartite com paises em desenvolvimento e 
outro para implementagao do II Programa 
Nacional de Cooperagao Tecnica Brasil
Canada, assim como de urn contrato de em
prestimo, no valor de 5 milhoes de d61ares 
canadenses, destinado a financiar projetos 
brasileiros nas areas de telecomunicag5es, 
capacitagao de pessoal no setor de eletrici- · 
dade, processamento e engenharia mineral, 
pesquisas de energia cletrica e servigos de 
consultorias tecnicas em geral. Durante as 
conversagoes do visitante com autoridades 
brasileiras, sao avaliadas as relag5es eco
nomicas e comerciais entre Canada e Brasil. 
Jamieson e o Chanceler brasileiro, Azeredo 
da Silveira, analisam novas formas para os 
dois pafses expandirem e diversificarem 
seus vinculos economicos, identificando 

areas especificas nos campos comercial, 
industrial, agricola, financeiro, cultural, cien
tifico e tecnol6gico, especialmente sobre a 

. possibilidade de cooperagao nos setores de 
recursos minerais, produtos manufaturados, 
engenharia,. siderurgia, produgao de carvao 
metalurgico, minerio de ferro, petr61eo, po
tassic, bauxita, exploragao florestal, pesca, 
equipamentos hidreletricos e ferroviarios, 
metais e aeroportos. 0 Chanceler canaden
se e recebido em audi€mcia pelo Presidente 
Ernesto Geisel e mantem entendimentos 
com os Ministros das Relagoes Exteriores, 
da Fazenda, da Agricultura, da Industria e 
do Comercio, das Minas e Energia, da Se
cretaria do Planejamento da Presidencia da 
Republica e com o Presidente da Camara 
dos Deputados. Jamieson inaugura, oficial
mente, a nova Chancelaria da Embaixada do 
Canada em Brasilia, e, em Sao Paulo, fala 
a Camara de Comercio Br~sii-Canada. Alem 
disso, entrevista-se com os Governadores de 
Sao Paulo e do ·Rio de Janeiro. 
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canada 
Discursos dos Ministros das , 

Relacoes Exteriores do a s 
Brasil, Antonio F. Azeredo 

priori da-de 
com o brasil 

atribui alta 
rela~oes 

da Silveira, e do Canada, Donald Campbell Jamieson, no Palacio ltamaraty 
de Brasilia, em 12 de janeiro de 1977, durante o banquete oferecido ao Chanceler canadense. 

CHANCELER BRASILEIRO 

Senhor Ministro das Rela~6es Exteriores do 
Canada, 

E urn prazer dar-lhe as boas vindas a Brasilia 
e encarar a perspectiva de nossas conver
sa~6es, ja tao promissoramente iniciadas 
hoje mesmo a tarde. . 

0 prazer e acrescido pela oportunidade de 
assim renovar o convfvio pessoal com Vossa 
Excelemcia, cujas qualidades humanas e de 
homem de Estado pude apreciar quando do 
nosso encontro, durante a Assembleia-Geral 
das Nag6es Unidas, no ano passado. Sua 
Iucida aprecia~ao dos acontecimentos inter
nacionais e perspicaz apreciagao dos pro
blemas de pafses em distintos graus de evo
Jugao calaram-me profundamente. Antevejo, 
assim, estimulantes e frutiferas no~sas con
versa~6es de agora. 

Sobram raz6es para que nossos pafses me
lhor se conhe~am, mais se entendam e com 
acrescido empenho ampliem as suas rela
~oes reciprocas. 

formagao hist6rica, urn motivo de 
aproxima~ao 

Somes ambos pafses do mundo ocidental, e 
do continente americana, o que significa 
que partilhamos de urn sistema comum de 
valores e de uma comunidade de interesses 
bern definida. Ao mesmo tempo, as contin
gencias de formagao hist6rica, de evolu~ao 
cultural e de desenvolvimento econ6mico 
nos distinguem sobremaneira no continen
te, o que, Ionge de constituir fator de dis
persao, pede e deve tornar-se rnotivo de 
aproximagao, pelas oportunidades que assim 
se seguem de uma corriplementa~ao fecun
da de interesses. 

De fate, somos ambos pafses de rafzes fun
damentalmente extracontinentais e que nos 
tornamos profundamente representatives do 
nosso proprio hemisferio. E gragas a isso 
que p'odemos ambos compreender, com na
turalidade, que os chamados valores da ci
vilizagao. ocidental, que comungamos e de
fendemos, sao uma criac;ao hist6rica cole
tiva, para a qual se a Europa forneceu os 
grandes lineamentos, outros continentes, co
mo o Americana, forneceram, e continuam 
fornecendo, contribuic;6es que a enriquecem 
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e atualizam. t. precisamente esse sentimen
to de participa<;ao, de cria<;ao, de evolu<;ao 
dinamica que torna o ideal ocidental vivo e 
atual e que o impede de enriquecer-se numa 
ideologia tota litaria. 

No plano da comunidade regional, nao sao 
formais os la<;os que nos unem ao Canada, 
que, ao contrario do Brasil, nao integra o 
Sistema lnteramericano. lsso nao obstante, 
o Canada nao somente tern acompanhado de 
perto as realiza<;6es dos 6rgaos colegiados 
hemisfericos, como ainda tern participado, · 
ativamente, do exame de todas as quest6es 
de maior relevfmcia para o Continente. Por 
essas raz6es, e nao apenas pelas de vizi
nhanc;a hemisferica, o Brasil, como outras 
Nar,6es do continente, nutre com relaQao ao 
Canada, sentimentos genuinos de particular 
fraternidade. 

Se esses fatores nos aproximam por coinci
dencia de atitudes, os outros, de diferenc;as, 
a que aludi, o mesmo podem causar por 
correspond€mcia de interesses. 

circunstancias hist6ricas 
determinaram diferentes evolu~oes 

As circunstfmcias hist6ricas determinararn 
diferentes ritmos de evol uc;ao nos r.ossos 
paises. Em conseqi..iencia, coloca-se o Ca
nadt hoje entre os paises do continente de 
maior avan<;o econ6mico e tecnologico. Tal · 
situac;ao faz com que se exemplifique, no 
continente, o contraste entre urn <4'Jorte de
senvolvido e um Sui subdesenvolvido que, 
em sua configura~ao global, chegou a se 
apresentar como uma situagao de oposi<;ao 
e mesmo de conflito. 

N6s, do Brasil, nao somas dos que assim in-
. terpretam as divergencias, por vezes acirra

das, entre as nagoes desenvolvidas e as em 
desenvolvimento. p,o contriuio, ne!as temos 
vistc ape:nas os sintcmas de uma inadequa
da visao dos problemas da cooperag;io in
ternacional, no pel'iodo que atravessamos. 
De fato, o convivio de socieilades, que ja 
se·encontram no periotlo p6s-industria!, com 
outras, qw~ se encontram em var:os nfveis 
de desenvolvimento da fase pre-industrial e 
industrial, gera urn grande numero de pro
blemas, cuja solu~ao nao pode ser encon-
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trada a partir de simplificaf1oes conceituais, 
das quais a que separa os hemisferios Nor
te do Sui nao e senao urn exemplo. 

Por essa razao, temos persistentemente pro
curado identificar, com cada pais, com gru.; 
pos de paises, sub-regionais, regionais, e 
aque!es ligados por interesses multilaterais, 
as formas de cooperac:;ao internacional que 
melhor atendam aos interesses comuns, 
sempre com a preocupac;ao de encontrar urn 
entendimento baseado na harmonia e na 
justic;a. 

repartir os beneficios da coopera~ao 

Usei propositadamente essas palavras, pois 
s6 sao dura.douros os entendimentos que a 
ambos objetivos satisfac;am. t: necessaria 
que os beneficios da cooperac;ao se repar
tam e se repartam de modo satisfat6rio para 
as partes. Mas e necessaria, tambem, que 
certos objetivos menos imediatos, mais per
manentes, sejam reconhecidos e atendidos, 
entre eles, fundamenta!mente, os que visam 
a proporcionar a humanidade, como urn 
todo, uma perspectiva de maior eqi..iidade 
no usufruto dos bens materiais. 

Temos, todos os povos do mundo de hoje, 
urn abjctivo que preside aos demais, que e o 
de preservar a Paz, sem a qual todos os ou
tros objetivos quase que perderiam o seu 
sentido. Mas a Paz ja nao se faz agora por 
imposigao ou para atender aos interesses 
de umJ potencia domirwnte. A Paz e uma 
criagao dinamica que exige a responsavel 
participa(!ao de todos. E inerente a Paz e a 
distribui~ao do progresso, do acesso aos co
nhecimentos essenciais e ao desenvolvimen
to econ6mico e das oportunidades de rea
liza~ao cultural e espiritual. 

Senhor Ministro, 

Temos procurado que esses princ1p1os ge
rais norteiem as nossas rela~6es bilaterais. 
Ent:e nos, e inequivoca a disposic;ao, de 
parte a parte, para identificar as mais am
plas faixas de coincid2ncias e de conver
gencias e para explorar as possibilidades de 

· complementac;ao resu!tantes das nossas di
ferenGas naturais e de estagio de desenvol
vimento. Com isso, valorizamos a coopera
c;ao e estimulamos o entendimento. 
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· Temos ainda muito o que fazer. Ainda nao 
exploramos totalmente as potencialidades 
do comercio recfproco. Certamente ele se 
poderia beneficiar de·uma maior aten~ao de 
ambas as partes, tanto no plano oficial, para 
facilitar as trocas, sem interpor-ll1es des
necessaries entraves, como no plano parti
cular, atraves de uma prospeq:ao· mais 
acurada das oportunidades que se oferecem 
em cad a mercado. 

No campo da complementac;ao ·economica, 
da cooperac;ao industrial e da cooperac;ao 
agricola, os esfor~os recentemente desen
volvidos entre OS dois Governos levaram a 
identificac;ao de relevantes oportunidades 
qu.e vem · ampliar os setores on de a associa
c;ao de interesses economicos e financeiros, 
entre o Canada e o Brasil, ja se fez hist6ri
ca. 0 mesmo podemos dizer, corn. satisfa
·~ao,· do progresso realizado no campo da 
coopera~ao cientffica, tecnica e tecnol6gica, 
exemplificado pelo II Programa Nacional de 
Cooperac;ao Tecnica, aprovado pelos dois 
paises para o periodo de 1977-1980. 

e grande e sincera a estima que OS 
brasileiros devotam ao canada 

Em nossas conversac;oes, Senhor Ministro, 
este e outros temas estao sendo estudados. 
Ja hoje, tivemos a oportunidade de exami
nar muitas dessas materias. Amanha e de
pois, com outros Ministros do Governo e 
comigo, Vossa Excel€mcia tera a oportunida- · 
de de rever muitas outras. Estou certo de 
que, como resultado desses encontros, lo
graremos os dois Governos obter uma ainda 
melhor percepc;ao do vasto campo aberto 
a cooperac;ao entre os nossos pafses. 

Senhor Ministro, 

A visita de Vossa Excelencia ao Brasil e 
motive de grande satisfac;ao para n6s. Vossa 
Excelencia podera verificar aqui em Brasi
lia, em Sao Paulo e no Rio, que. depois 
visitara, como e grande e sincera a estima 
que devota ao povo canadense o povo bra
sileiro. 

Pec;o a todos que bebam comigo a saude da 
Rainha e ~ prosperidade do povo do Ca
nada, a amizade e a cooperac;ao entre os 

nossos povos, bem como a saude e a fe
licidade do Ministro das Rela~oes Exterio

. res do Canada e da Senhora Jamieson. 

CHANCELER CANADENSE 

Se.nhora Embaixatriz e Senhor Embaixador 
Silveira, 

Senhoras e Senhores, 

Gostaria de agradecer a Vossa Exceh~ncia 
as gentis palavras de boas-vindas, as obser
va~oes corteses sobre meu pafs e suas li
sonjeiras referencias a mim. Devo dizer que 
sao lisonjeiras, ao considerar a sua brilhan
te carreira, tanto como diplomata quanto, 
nos ultimos tres anos, como Ministro. Vossa 
Excelencia esta conduzindo com exito, sob 
a lideranc;a de seu insigne Presidente, uma 
politica externa que guarda muitas seme
lhanc;as com a de meu pafs. Ao alargar os 
horizontes de suas relag6es externas, o Bra-

. sil tern fortalecido a sua posigao no mun
do e tern aberto novas mercados para seus 

. produtos. Tambem apreciei suas palavras 
de louvor as relagoes canadense-brasileiras 
e devo dizer que a calorosa hospitalidade re
cebida por n6s desde que chegamos ao ter
rit6rio brasileiro nos tem dado uma indica
~ao concreta da seriedade dessas manifes
ta~6es. 

Vossa Excelencia pode estar certo de que 
sua sinceridade e sua seriedade de prop6si
tos sao inteiramente correspondidas de nos-

. sa parte. Trouxe comigo uma delegac;ao de 
alto nivel composta de representantes do 
Parlamento, do empresariado e de varies 
Oepartamentos do Governo e um grupo de 
jornalistas que cobrirao a visita. Estao comi
ge o Senhor Marcel Prud'homme, Presidente 
do Comite de Rela~oes Exteriores e Oefesa 
Nacional da Camara dos Comuns; o Senhor 
Duncan Campbell, Presidente da Camara de 
Comercio Brasil-Canada e Vice-Presidente 
da Aluminium Company of Canada o Senhor 
Gary German, Presidente do Conselho Exe
cutive da Associac;ao Canadense para a 
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America Latina e Assessor Especial doVice
Presidente Executive da Noranda Mines Li
mited; o Senhor Lou Bourgeois, Gerente-Ge
ral da Camara do Comercio Brasil-Canada e 
o Senhor Frank Clark, Diretor Executive da 
Associac;ao Canadense para a America Lati
na. Estao comigo tambem representantes 
graduados do meu proprio Ministerio, do Mi-. 
nisterio da Industria e Comercio, da Agencia 
Canadense para o Desenvolvimento lnterna
Cional, do Ministerio da Agricultura, do Mi
nisterio das Financ;as e da Corpora gao· Ca
nadense para o Desenvolvimento das Expor
tac;oes. 

importantes para1e1os entre 
brasil e . canada 

Trouxe uma Delegac;ao representativa de urn 
leque tao amplo de interesses porque e fir
me o nosso prop6sito de desenvolver rela
<;6es mais intimas com seu pais. Tenho a es
peranc;a de que, atraves das discuss6es que 
eu e meus funcionarios teremos com os Se
nhores, estaremos melhor habilitados a en
tender os interesses, necessidades e capa
cidades de cada uma das p<lrtes e a desen
volver novas areas em que poderemos co
operar de forma concreta. Pais considero 
que, embora a substancia das relai$Des ca
nadense-brasileiras seja significativa, a sua 
potcncialidade e muito m<Jior. A razao por 
que creio haver est.e potencial e a grande 
complementaridade que existe entre nos
sos paises, complementaridade que cmer~ 
ge das muitas areas em que pollemos 
apoi<Jr-nos e equilibrar-nos mutuamente. IH 
de fato importantes paralelos entre n6s: na 
nossa hist6ria, na nossa posi~ao hemisferi
ca, nas nossas necessidades economicas e 
no nosso futuro grandioso. 

Devo mencionar inicialmente que minha pro
vincia natal, Newfoundland, quase se cha
mou Brasil. Foi em 1481, onze anos antes da 
epica viagem de Colombo, de acordo com 
as pesquisas hist6ricas mais recentes, que 
os homens de Devon, aquele pequeno rin
cao da lnglaterra de onde sairarn tantos co
lonizadores da minha provincia, singraram 
pela primeira vez o Atlantica e descobriram 
Newfoundland. Chamaram Brasil a terra tles
coberta. Nao fosse par um acaso da Hist6ria1 
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em virtude do qual John Cabot, em sua vi'a
gem a Newfoundland em 1497 imaginou ter 
descoberto a ilha e nomeou-a Newfoundland 
ou Terra Nova, e o nome Brasil talvez nao 
estivesse disponivel, quando Pedro Alvares 
Cabral descobriu seu magnifico pais em 
1500. Assim, desde o infcio, as Hist6rias de 
nossos dois paises estiveram ao menos no
minalmehte entrelagadas. Poderia aduzir ou
tros exemplos da Hist6ria dos primeiros dias 
de nossos paises. Nao sao tais fatos isola
des da Hist6ria que mais interessam, contu
do, e sim a semelhanc;a dos nossos mode
los de desenvolvimento e semeihanga dos 
resultados alcan~ados, para os quais desejo 

· chamar sua atengao. 

dais palses ligados pela hist6ria 

Canada e Brasil, dentre os grc:ndes paises 
das Americas, foram OS unicos que alcanga
ram a independencia sem os horrores da 
Guerra Civil e a consequente ruptura dos la
gos culturais com a Europa, que freqi.iente
mente acompanhou o progresso de autono
mia nacional em outras partes do Hemisfe
rio. Porque estivemos ligados, atraves da 
hist6ria, tanto a Europa quanta a America, 
fomos capazes de desenvolver sociedades 
que em muitos aspectos se distinguem oas 
do restante do Continente. 0 Canada foi 
imensamente ass!stido nesse processo pelo 
fato de possuir, nao uma, mas duas linguas 
irnportantes, o que nos permitiu tirar partido 
da experiencia c das riquezas de duas cultu
ras europeias. Oeste acervo tle influencias 
procuramos retirar o melhor, qualc;uer cjue 
fosse a fonte, e adapta-lo a experi€mcia ca
n.adense:· 

- nossa constituic;ao reflete este fato. Posto 
que somes uma federac;ao como o Brasil e 
muitos outros paises do Hemisferio, teremos 
tambem urn dos poucos sistemas parlamen
tares do Continente. 

-- nosso sistema economico tambem reflete 
este fato. Temos uma economia mista em 
que as compi::mhias p(lblicas e privadas axis
tern !ado a lado. 0 Governo desernpenha 
tambem um papel fundamental na determi
na<:;:ao do ritmo da econom'ia. Estamos ten
tando agora canalizar o investirnento estran
g~iro de modo a retirar dele o maior bene~ 
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trcio. Estabelecemos a Agencia de lnspec;ao 
do Jnvestimento Estrangeiro, que somente 
permite novos investimentos externos ou 
aquisi<;ao por empresas estrangeiras de fir- · 
mas canadenses, quando·o investimento ou 
aquisi<;ao sao comprovadamente de especial 
beneficia para o Canada. 

- inspiramo-nos em exemplos europeus pa
ra modelar o nosso arnplo sistema de previ
dencia social e fomos pioneiros na cria<;ao 
de alguns esquemas pr6prios. Devo acres
centar que fiquei impressionado com o que 
ouvi a respeito da maneira pela qual o Go
verna brasileiro tem usado seus fundos pre
videnciarios na constru<;ao de habita<;6es 
para os menos favorecidos. 

- baseamo-nos em exemplos europeus e 
americanos na ampla assistencia que ofe
recemos a Educa<;ao e a Cultura. 

sociedade aberta, unico meio de 
alcan~ar a unidade 

Beneficiamo-nos da diversidade de influen
cias mas somente fomos capazes de nos 

I ' 

inspirar nessas fontes e de manter o pa1s 
aberto aos ventos de mudanga que estao 
varrendo o planeta em virtude do nosso com
promisso com os prindpios de uma socie
dade aberta. Nosso respeito fundamente en
raizado pelas liberdades democrcHicas e pe
los direitos humanos foi para n6s um meio 
de lidar eficientemente com as diferen<;as 
lingOisticas, culturais, · regionais e sociais 
exis.tentes no Canada. Nao seria honesto 
deixar de admitir que nem sempre foi facil 
manter tais principios. Sofremos com as ten
soes e pressoes decorrentes do ritmo acere
rado da Hist6ria do nosso tempo. Nao obs
tante, temos a firme convicgao de que a so
ciedade aberta, com todos os riscos que 
acarreta, e o unico modo de, no Iongo prazo, 
alcan<;ar a mudan<;a dentro da estabilidade, 
bem como a unidade e a prosperidade. 

Temos agora no poder, em uma de nossas 
provfncias, Quebec, um Governo que advoga 
sua separa<;ao do resto do Canada. Como 
membra do Governo do Canad~, quero as
segurar-lhe que estamos confiantes em que 
o pais se mantera unido. 0 Canada tem exis
tido como uma Confedera<;ao por mais de 

cern anos, e esta nao e a primeira amea<;a 
que enfrentamos. 0 Canada tem o genio da 
concilia<;ao no melhor sentido da palavra. 
Por isso, estou certo de que esta amea<;a 
mais recente a Confedera<;ao tambem sera 
resolvida~ 

Ate aqui minhas observa<;6es se limitaram a 
descrever os ·parafelos polfticos e culturais 
dos modelos de desenvolvimento de nossos 
pafses. Nao me referi a uma area em que 
tais paralelos sao talvez mais iiT)pressionan
tes: riossos modelos de desenvolvimento 
econ6mico. Em ambos os pafses, enfrenta- . 
mos o problema de tentar desenvolver, com 
recursos financeiros inadequados e com 
uma natureza muitas vezes hostil, enormes 
territ6rios onde se encontram substanciais 
riquezas. Respondemos de modo similar a 
este desafio. Tivemos ambos que desenvol
ver oll a(ljquirir a organizagao, a tecnologia 
e a infra-estrutura necessaria para explorar 

. nossos vastos territ6rios e para realizar o 
seu potencial em energia hidreletrica, em 
materias-primas e na agricultura. 

resultados tambem sao paralelos 

Se os problemas que enfrentamos em nos
so desenvolvimento revelam fortes parale
los, o mesmo se da com os resultados: am
bos os paises se expandiram a ponto de se 

. tornarem, por suas dimensoes, ·Verdadeiros 
subcontinentes. 0 seu pais e maior que a 
extensao continental dos Estados Unidos da 

·America; o Canada, por sua dimensao, se 
situa abaixo apenas da Uniao Sovietica. So
mos ambos pafses do futuro. 0 Brasil com 
seu vasto territ6rio e popula<;ao de 102 mi
lh6es esta seguramente destinado a tornar
se uma das grandes potencias mundiais. 0 
Canada, embora com uma popula<;ao equi
valente a menos da quarta parte deste 
numero, alcan<;ou um produto nacional bru
to comparavel ao de muitos paises indus
triais da Europa Ocidental. Em virtude da 
particu!aridade de suas evolu<;oes hist6ricas, 
ambos os pafses estabeleceram uma com
plexa · rede de relag6es fora do hemisferio 
ocidental. Por causa dos muitos paralelos 
em nosso desenvolvimento e em nossa si
tua<;ao atual poderemos alcan<;ar um apre
ciavel grau de cooperagao· em muitas areas. 
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A extensao de nossa geografia e de nossos 
litorais nos fez trabalhar juntos na confe
rencia sabre o Dir.eito do Mar. Nossa posictao 
dual como paises industrializados e como 
exportadores de materias-primas nos tem 
permitido cooperar intimamente nas Na(_:;6es 
Unidas e na Conferencia de Cooperac;ao 
Economica lnternacional, no continuo dia
logo sabre uma nova ordem economica. 
Mais importante ainda: temos desenvolvido 
uma recompensadora cooperac;ao economi
ca nos ultimos oitenta anos. Ha hoje uma 
grande concentra<;ao de investimento cana
dense no Brasil, maior do que· em qLialquer 
outra p<:1rte do mundo com excegao dos Es
tados Unidos da America. Situamo-nos no 
quinto Iugar entre os fornecedores de capi
tal de risco ao Brasil. Os investimentos ca
nadenses no Brasil ascendem a urn bilhao 
de d61ares - enquanto os bancos canaden
ses forneceram emprestimos no valor tam
bern de urn bilhao. No Hemisferio Ocidental . 
sornos imp?rtantes parceiros comerciais. 

Emhoia tenhamos alcan~ado resultados con
slderaveis ate aqui, o potencial das nossas 
relac;oes alnda e, a meu .ver, muito maier. 
Tencionamos desenvolver este potencial, 
pois atribuimos alta prioridade as rela~oes 
com o Brasil. Estamos no momenta empe
nhados no esfor<;o para equilibrar as rela
g6es ricas e extensas que mantemos com os 
Estados Unidos da America, atraves cia in
tensiticac;ao e da ampliagao de nossos con
tatos politicos e economicos com outras re
gi6es importantes do mundo. Recentemente, · 
empreendemos importantes ag62~,com a Co
munidade Europeia e o Japao, que, segundo 
creio, nos permitirao melhor realizar nossa 
capacidade de crescimento. A America Lati
na- e, em particular, o Brasil- e para n6s 
uma outra area com a qual desejamos co
operar na busca de desenvolvimento subs
tancial e mutuamente benetico. Desde que 
tomarnos, em 1970, a decisao de fortalecer 
nossos la<;os com outros paises do Hemisfe
rio Ocidental, designamos urn Embaixador 
como Observador Permanente junto a Orga
nizac;ao dos Estados Ame.ricaFlos, nos torna
mos rhembros do Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento, aderimos a todas as agen
cias especializadas mais significativas da 
OEA, fornecemos assistencia financeira ao 
Pacto Andino, nos dispusemos a colaborar · 
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nos projetos de desenvolvimento tecnico do 
SELA e estabelecemos numerosos progra
mas de cooperac;ao bilateral na area. 

brasil, importante parceiro do 
canada 

Dentro do Hemisferio Ocidental, posso asse
gurar-lhe que nao ha para n6s, a excec;ao 
dos Estados Unidos da America, pais mais 
importante do que o Brasil. E quanto mais 
olhamos para o futuro. mais grandiose este 
enorme pafs emerge em nossas mentes. Des
de a visita, ao final de 1974, do entiio Minis
tro da Industria e Comercio, Senhor Alastair 
Gillespie, intensificamos nossos esforl:(os no 
sentido de realizar o nosso interesse em re
lag6es mai·s estreitas com o seu pafs. lsto 
foi particularmente evidente no ano passado. 
Em mart;o e, novamente, em novembro, o 
Presidente da Agencia Canadense para o 
Desenvolvimento lnternacional esteve aqui 
a firn de verificar de que maneira nossa es~ 
trategia de cooperac;ao com pafses que se 
encontram em urn estagio intermediario en
tre o mundo em desenvolvimento se poderia 
aplicar ao Brasil. Por esta estrah~gia, que se 
bas:oda no principia da cooperac;ao entre par
ceiros iguais, esperamos entre outras coisas, 
promover cooperac;ao em Ciencia e Tecnolo
gia e empreendimentos conjuntos entre fir
mas de porte similar. Devo assinatar a pro
p6sito, que nos comprometemos a ga~tar, de 
agora a 1981, quantia superior a 13 milh6es 
de d61ares no Brasil em formas convencio
nais de assistencia ao desenvotvimento. 

Em junho, conclufmos o acordo para estabe
lecer uma Comissao Mista Economico-Co
mercial. Em setembro nosso Ministro da 
Agricultura, Eugene Whelan, esteve aqui pa
ra discutir coopera<;ao em tecnologia agri
cola. Em novembro, teve Iugar o primeiro 
encontro da Comissao Mista Econ6mico-Co
mercial, em Ottawa. Agora apraz-me vir aqui, 
como Chefe de uma delega<;ao representati
va de varios Departamentos governarnentais 
para seguir construindo sabre estes esfor
c;os e preparar visitas futuras; e posso asse-

. gurar-lhe que nao esmoreceremos. 

Sempre consideramos o Brasil como urn de 
nossos principais· interlocutores, a medida 
que nos tornamos progressivamentc mais 
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engajados em assuntos hemisfericos. Nossas 
tradigoes politicas especificas, que tanto di
verge·m das da maioria dos membros do He
misferio, nos proporcionaram urn entendi
mento da posi~ao especial do Brasil no Sis
tema lnteramericano. Se olhamos para o seu 
pals fora do contexte hemisferico e no qua
dro mais amplo do mundo como urn todo, ve
mos nele uma na~ao que se integra no mun
do Ocidental, mas cujo modelo de desenvol
vimento a torna apta a entender as aspira
~oes do Terceiro Mundo. 

Tambem n6s estamos bern situados para 
apreciar as aspiragoes das nagoes em de
senvolvimento por uma transferencia mais 

· n3pida de recursos reais e pela aceleragao 
do seu ritmo de desenvolvimento. Como co
presidente pelas nagoes industrializadas da 
Conferencia de Cooperagao lnternacional, 
na qual o Brasil tambem e urn participante 
de relevo, temos trabalhado ardorosamente 
e em contato intimo com o Senhor Perez 
Guerrero, da Venezuela, para eliminar o hia
to que presentemente separa os pafses de
senvolvidos dos pafses em desenvolvi
mento. 

brasil e canada podem contribuir 
na busca de solugoes 

Recentemente fiquei impressionado com o 
alto grau de ret6rica que assumirarn as dis
cussocs entre paises desenvolvidos e em de
senvo!vimento sobre produtos basicos e so
bre outras quest6es centrais para o Dialogo 
Norte-Sui. Preocupa-me profundamente que 
nao tenhamos sido capazes de realizar pro
gresses sign ificativos nesses assuntos-cha
ve. Quer-me parecer que pafses como o Ca
nada e o Brasil, particu!armente no que toea 
a produtos de base, podem contribuir demo
do pragmatico na busca de solw;6es que 
atendam as. necessidades de paises desen
volvidos e dos paises em desenvolvimento. 

Com relagao a alguns produtos de base, 
nossas exportac;:6es comp6em uma parcela 
significativa do Comercio Mu'ndial. Por 
exemplo, no caso do minerio de ferro, as 
exportac;oes de nossos dois paises ascen-

deram a cerca de 23% do comercio mun
dial do produto em 1974. Em concentrados 
de col6mbio (n i6bio), as exportac6es brasi-

. leiras e canadenses constituiram" aproxima
damente 75% do comercio mundial em 1974. 
Cada urn de nossos pafses tambem exporta 
quantidades significativas de outros produ
tos de base, PQr exemplo, no caso do Cana
da, cobre, nfquel, uranio, chumbo e zinco. 
Contudo o Canada depende tambem de im
portag6es de outros produtos de base essen
ciais, como o petr61eo e produtos tropicais, 
inclusive cafe. Assim podemos entender a 
necessidade de acordos de produtos de base 
para recursos especificos que atendam as 
necessidades dos paises consumidores e 
produtores. 

Tambem desejamos cooperar intimamente 
com seu .pais para levar as negociagoes 
comerciais multilaterais de Genebra a uma 
.rapida e bern sucedida conclusao. 0 Ca
nada, uma das maiores potencias comer
ciais, considera essas negociagoes de crl
tica importancia. Estamos conscientes do 
papel especial que o Brasil vern tentando 
desempenhar nestas negociagoas a fim de 
assegurar urn resultado satisfat6rio para os 
pafses em desenvolvimento. 0 seu Governo 
deve estar consciente tambem da iniciativa 
do Canada de propor uma tecnica negocia
dora complementar conhecida como abor
dagem por setores '("sector approach") que 
·se destina a assistir pafses exportadores de 
· recursos primarios, tanto desenvolvidos 
quanta em desenvolvimento, a obter melho
res oportunidades para prod!.lzir e comercia
lizar, externamente, alguns produtos prima
ries elaborados, assim como materias-pri
mas e criar, deste modo, maior atividade in
dustrial e maior emprego em nossos merca
dos internes. Tenho fortes esperan~as de 
que o ·Brasil ap6ie esta iniciativa. 

lsto nao e tudo. Desejamos continuar nossa 
Intima colabora9ao com seu pais na questao 
do Direito do Mar. Desejamos desenvolver 
nosso. nascente dialogo em quest6es afri
canas. · Estamos conscientes das intimas re
I a goes que o Brasil foi capaz de estabelecer 
com os pafses africanos, em particular os 
de fala portuguesa e gostariamos de conhe
cer suas impress6es. 
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duas economias complementares 

Em virtude da complemeritaridade de nos
sas economias, e· nos assuntos economicos 
que se verifica a maier possibilidade de co
operac;ao, especialmente entre os setores 
privados de nossos pafses. Devido ao nosso 
modele de desenvolvimento, ocupamos uma 
posic;ao de lideranc;a mundial em . muilas 
areas importantes para a expansao de sua 
economia: em telecomunicac;6es e ferrovias, 
em construc;ao de aeroportos, em motores 
de aviac;ao e em avioes de curta decolagem 
e aterrissagem, em turbinas hidreletricas, 
em geradores e em transmissao de energia 
a tonga distfmcia. Espero tratar deste as
pecto das nossas relac;6es em maier deta
lhe em minha visita a Sao Paulo e ao Rio, 
onde devo encontrar-me com lideres em-

. presariais. 

Essencial e assegurar que o enorme poten
cial para cooperac;ao economica entre n6s 
se torne rnais conhecido. Temos participado 
e continuaremos a participar em suasfeiras 
comerciais: durante o ana passado manti
vemos um simp6sio sabre aeroportos em 
Sao Paulo e participamos da mostra agri
cola de Porto Alegre. Continuaremos a en
viar miss6es ministeriais. Desenvolverernos 
a atividade cultural. Nosso pianista, Arthur 
Ozolins, foi uma das atrag6es da semana da 
Forc;a AE;rea de Sao Paulo. A violinista ca
nadense, Liana Boyd, esta excursionando 
pelo Brasil neste momenta. Ainda estc ano, 
apraz-me anunciar que os Grands Ballets 
Canadiens visitarao este pafs. Estamos fa
zenda algo juntos, tambem nos esportes. Co
mo sabem, uma amazona canadense foi a 
vencedora do campeanato mundial de 1976 
no Jockey Club de Sao Paulo. Algum dia po
deremos defrontar-nos em um campo de ·fu
tebol. 

Reconhecemos os esforgos que o seu pais 
tem feito para nos conscientizar sabre o 
seu potencial. Canto com a visita de Vossa 
Excelencia no Canada, em memento opor
tuno, assim como com as do Ministro da 
Industria e do Comercio, Senhor Severo Go
mes, e do Ministro da Agricultura, Senhor 
Alysson Paulinelli. Vemos com agrado a re
cente abertura em Toronto de escrit6rios de 
dois Bancos brasileiros. Cremos que essas 
visitas e os fatos com elas relacionados con-
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tribuirao para o esforc;o de seus interesses 
politicos, comerciais e financeiros no Ca
nada. 

A consciencia que temos do grande poten
cial existente para cooperac;ao entre n6s se
ria de menor importancia caso nossas po
llticas economicas respectivas nao levassem 
em conta nossos interesses mutuos. 

canada compreende poHtica 
brasileira de industrializa~ao 

Compreendemos plenamente sua polftica de 
industrializcu;3o e nos esforc;amos por nos 
adaptar a ela. Reconhecemos, em particular, 
que muitas firmas canadenses com neg6cios 
no Brasil deverao gradualmente deslocar a 
sua enfase de operac;ocs de venda para um 
maior engajamento no desenvolvimento da 
economia brasileira, atraves da cooperagao 
tecnica, industrial e financeira com firmas 
brasileiras. 

A fim de financiar tais projetos, a Corpora
gao Canadense de Desr:;nvolvimento das Ex~ 
portac;i5es tem-se mostrado e continuara a 
mostrar-se pronta a ofereccr seguros de 
curto e rnedio prazo, assim co<no finar.cia
mento de Iongo prazo e seguros para in
vestimentos canadenses no cxter!or. No mo
menta, ela tem 183 milhoes de dolares em
penhados no Brasil. 

Nao esperamos que nossa cooperac;ao se 
faga apenas em um ser.tido. 0 merci:1do ca
nadense continuara a ser um dos mD is' aber
tos do mundo e estamos preparados para 
concordar com uma liberalizac;ao ainda 
maior nas negoc:iag6es comerciais multilate·· 
rais. 1\lem do mais, nosso esquema geral de 
preferencras estabelece tarlfas especiais 
para uma ampla gama dos seus produtos. 

Esperamos que, de sua parte levem nossos . 
interesses em considoraGao, ao desenvolver 
sua polftica econ6mica. Esperamos que nos 
auxiliem a nos adaptarmos a nova realidade 
de empreendimentos conjuntos com com
panhias brasileiras. Esperamos que estimu
lem firmas canadenses de consultcriaa con
tribuir com sua experiencia e corn sua tee- · 
nologia para o desenvoi'Jimento de sua 
vasta fronteira. 
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Tencionamos aprofundar estes temas eco
n6micos nas nossas discuss6es com os H
deres empresariais em Sao Paulo e no Rio. 
Aqui em Brasilia vemos com expectativa · 
favor2wel as disc'ussoes sobre maneiras de 
incrementar nossas relagoes bilaterais nos 
campos politico e econ6mico. 

Se atentarmos para os nossos interesses 
mutuos e nos tornarmos conscientes da ca
pacidade de cada urn, poderemos fazer 
grandes coisas juntos, pois em nossa seme
lhan<;:a e em nossas diferengas nos com
pensamos admiravelmente. 0 objetivo prin
cipal desta visita e o de dizer-lhe que esta
mos dispostos a fazer tal esforgo. 

Discurso do Ministro de Estado das 
brasil, , 

pa1s pacifista 
hist6rica -Rela(;oes Exteriores, Antonio p 0 r v 0 c a r: a 0 

F. Aze~edo da Silveira, no ~ 

PalaCio ltamaraty de Brasilia, em 13 de janeiro de 1977, por ocasiao da assinatura de atos 
diplomaticos com o Ministro das Rela(;oes· EXteriores do Canada, Donald Campbell Jamieson. 

Senhor Ministro, 

Os resultados de nossas conversagoes fa
lam por si mesmos e nao vejo necessidade 
de inventaria-los neste momenta, quando, 
por atos concretes, testemunhamos o ex
traordinario grau de entendimento que atin
gimos. 

0 Comunicado Conjunto da conta das mui
tas coincidencias e convergencias que en
contramos em nossas po!iticas externas e 
do clima excepcional de amizade que pre
sidiu nossas consultas. Os atos que assina
mos - o contrato de emprestimos para 
cooperagao tecnica e o Memoranda sabre 
cooperagao tripartite -, bern como os en
tendimentos a que chegamos sobre o II Pro
grama Nacional de Assist€mcia Tecnica ates
tam a maturidade alcangada nas relagoes de 
cooperagao reciproca para o desenvolvi
mento. 

Desejo particularmente ressaltar, . a esse 
respeito, a importancia do Memoranda de 
Entendimento que permitira a nossos pai
ses estender a terceiros os beneficios da
quela cooperagao. Creio que essa sera uma 
util experi€mcia para ambos os nossos 
parses. 

dols paises preocupados com a 
qualidade de vida 

Venho acompanhando com interesse a evo
lu~ao da politica externa canadense e esse 
exame me permitiu constatar que a preo
cupagao com a qualiciade de vida tern sido 
uma caracteristica constante na agao gover
namental do Canada. Essa e, tambem, uma 
preocupagao brasileira e urn objetivo nao 
s6 nosso como dos paises em desenvolvi
mento em geral. Existem graus, porem, no 
que pode 'ser alcan9ado em cada pais para 
nielhorar a qualidade de vida de su.as popu
la96es. Para muitas, para uma grande parte 
das na<;:oes do Globo, o problema imediato 
e ainda o de preservar condigoes primarias 
de sobrexistencia. Nesses pafses, acabar 
com a fome, diminuir a dizimagao causada 
pela ·doenga, abater a miseria, sao ainda os 
objetivos primaries irrecusaveis. 

Em outros paises, a melhoria de vida ja 
pode ser· caracterizada com a abertura de 
crescentes oportunidades de progresso ma
terial e espiritual na diregao dos padroes 
ja alcan<;:ados nas grandes sociedades de
senvolvidas. Em muito poucos pafses, o 
problema da qualidade de vida pode ser res-
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tringido aos seus aspectos mais rarefeitos 
e sofisticados, caracteristicos das socieda
des que ja resolveram os problemas cruciais 
do desenvolvimento economico, cultural e 
social. 

0 Canada, cuja presen~a no mundo avulta a 
cada dia, tern, como n6s temos, a coilscien
cia dessa diversidade e dessas grada~oes. 
E como nos pr6prios refletimos estagios 
diferentes de evolu~ao, muito podemos nos 
ensinar no proprio exercfcio da coopera~ao 
com tercelros paises. · 

Qualidade de vida tambem significa auto
respeito, auto-realiza~ao, autonomia. Tais 
objetivos, nossas conversag6es igualmente 
nos levaram a confirmar serem coincidentes 
em nossos paises. Por essa razao, podemos 
confiar os s61id:Js alicerces que foram esta
belecidos para nossa cooperagao, em todos 
os domfni?s, inclusive no politico. 

auto-respeito significa mutuo respeito 

Auto-respeito signlfica, tambem, mutuo 
respeito pois nao ha um sem outre nas re
lac;oes internacionais. Significa o esforgo 
sincere para compreender as razoes da ou
tra parte, a capacidade de dialogo e de ne
gociac;ao, a confianc;a na cornposigao dos 
interesses legftimos com os de outros povos! 

Quanta a auto-reatiza~ao, e eta 0 objetivo 
comum a todos os povos. No dto dos paf
ses em desenvolvimento significa, ainda, 
alcangar nfveis sucessivamente mais eleva
dos de progresso que os aproximem dos 
patamares alcangados pelos pafses mais 
desenvolvidos. Seria irrealista pensar que, a 
Iongo prazo, as grandes disparidades de pro
gresso material possam ser aceitas como 
naturais entre os povos. 0 Canada, cl.1jo pro
grarna de assistencia internacionat e reco
nhecidamente amplo, revela uma l.ouvavel 
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compreensao desse problema. A esse pro
p6sito, e importante ressaltar que, no mun
do de hoje, o fator mais dinamico para o 
progres-so material e social e o avan~o tec
nol6gico. E importante que as Na~oes se 
deem conta de que o progresso tecnol6gico 
e urn instmmento, o mais poderoso talvez, 
de manipulagao social e que pode servir a 
causa da harmonia entre os povos como 
pode servir a sua desuniao. 0 Brasil, pals 
pacifista por voca~ao hist6rica e pela indole 
de seu povo, deseja que os beneficios da 
tecnologia sirvam ao progresso do seu povo 
e de toda a humanidade e entende esse 
progresso como uma rnarcha na dire!tao da 
paz, da haimonia e da eqllidade. 

Disse ainda que a autonomia era parte da 
qualidade de vida a que aspiramos. Somas 
urn povo gensroso e aberto ao dialogn c a 
cooperagao. Mas somas, tambem, urn povo 
orgulhoso de suas realizagclcs nacionais, de 
haver construido uma sociedade so!idaria, 
sem preconceitos de qualquer ordem, uma 
sociedade vo!tada para a cria~ao de cres
centes oportunidades de valorizar;ao da pes
soa humana tanto em termos de realiza!1aO 
individual quanta em termos de :ealizal!ao 
social. Esse dcstino n6g o rsalizarernos. Nao 
permitiremos que seja fraudado ou · desvir· 
tuado por incompreensoes ou influencias 
foraneas. 

Senhor Ministro, 

Quero, ao terminar, expressar mais uma vez 
a praze( que tive em retomnr o dialogo com 
Vossa Excelencia. Quero agradecer a Vossa 
Excelencia o empenho que, sei, colocou em· 
tornar essa visita tao proveitosa para as 
rela<;6es entre os nossos pafses. Quero, 
ainda, se me permite Vossa Exceh~ncia, es
tender meus agradecimentos a todos aque
les que compoern a sua cornitiva, a cujo tra
balho dedicado devemos tanto dos resulta
dos agora alcan~ados. 
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comunicado conjunto 
Comunicado Conjunto Brasil-Canada, divulgado erri b .

1 
d 

Brasflia, .e~ 13 de _ja_neiro- de 1977, :obre a v_isita r as I - c a n a a 
of1c1al do Mrmstro das Relac;oes Extenores 

Aten'dendo a urn convite feito por Sua Ex
celencia, o Embaixador Antonio Francisco 
Azeredo da Silveira, Ministro das Rel.ag6es 
Exteriores do Brasil, o 1\rlinistro das Relag6es . 
Exteriores do Canada, o Excelentissimo Se
nhor Donald Campbell Jamieson, realizou vi
sita oficial ao Brasil de 11 a 18 de janeiro de 
1977. 0 Senhor Jamieson foi acompanhado 
pela Senhora Jamieson, Senhor Marcel 
Prud'homme, Presidente do Comite Per
manente de Assuntos Exteriores e Defesa 
Nacional da Camara dos Comuns, altos fun
cionc1rios do Ministerio das Relag6es Exte
riores, Industria e Comercio, Finan<;as, Agri
cultura, da Agencia Canadense de Desen
volvimento lnternacional e da Export De
velopment Corporation do Canada, e re
presentantes da Camara de Comercio Brasil
Canada, da Associagao Canadense para 

· America Latina e da imprensa. 

2. 0 Ministro das Relag6es Exteriores foi 
recebido pelo Presidente da Republica Fe
derativa do Br()sil, Sua Excel€mcia o Senhor 
Ernesto Geisel, a quem transmitiu os cum
primentos do Governo canadense e o de
sejo de intensificar as relag6es entre o Bra
sil e o Canada. 

3. 0 Ministro das Rela<;6es Exteriores do 
Canada foi tambem recebido pelo Presiden
te da Camara dos Deputados, Sua Excelen
cia Celio de Oliveira Borja, assim como. pelos 
Ministros: Mario Henrique Simonsen, da Fa
zenda; Alysson Paulinelli, da Agricultura; Se
vero Fagundes Gomes, da Industria e Co
mercia; Shigeaki Ueki, das Minas e Ener
gias; e Joao Paulo dos Reis Velloso, Mi
nistro-Chefe da Secretaria do Planejamento. 

canadense, Donald Campbell Jamieson. 

questoes multilaterais e bilaterais 
de interesse mutuo 

4. Durante as conversagoes os dois Mi
nistros das Relag6es Exteriores passaram em 
revista as principais questoes multilaterais 
e biltaerais de interesse mutuo. Na analise 
de tais quest6es, os Ministros acentuaram a 
importancia da abertura e dinamismo dos va
lores do Mundo Ocidental, e a contribuigao 
que ambos pafses, com base em tais valores, 
podem prestar, tanto nacional como interna
cionalniente, para a solugao dos problemas 
sociais, econ6micos e politicos. Os Minis
tros discutiram as melhores forrnas de pro
mover os objetivos da paz e seguranc:;a inter
nacionais, o desenvolvimento, a nova ordem 
.econ6mica, e o Dire ito do Mar.' 

5. Ressaltaram tambem a importEmcia que 
ambos paises atribuem as Na<;6es Unidas 
para conseguir aqueles objetivos e ressalta
ram a necessidade de fortalecer a Organiza
<;ao e seu sistema com a finalidade de me
lhor cumprir os prop6sitos e princfpios da 

. Carta. Concordaram quanto a conveniencia 
de manter consultas regulares entre repre
sentantes de ambos paises com vistas a 
trocar ideias e ampliar a cooperagao em as
suntos afetos as Nagoes Unidas. 

6. Os Ministros trocaram igualmente ideias 
sobre o sistema interamerkano e os orga
nismos que o comp6em, e convieram em 
que a crescente aproximagao do Canada 
ao sistema tem-se.demonstrado benetica. 

45 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

concorrHJncia de pontos de vista 
em assuntos do mar 

7. Assinalaram que ambos os parses 
haviam declarado, na formJ das suas res· 
pectivas legisla~6es nacionais, seus direi· 
tos como Estados costeiros sabre os re· 
curses do mar adjacente, do respedivo leito 
marinho e subsolo, ate a distimcia de 200 
milhas, e sabre os recursos da plataforma 
continental mais alem. Notaram com satis· 
fa~ao o consenso que se esta formando na 
Conferencia das Nag6es Unidas sabre o Di· 
reito do Mar a respeito desses direitos: Rea· 
firmaram seu decidido apoio a reserva dos 
fundos marinhos e oceanicos, alem dos li~ · 
mites das jurisdigaes nacionais, e de seus 
recursos como "patrimonio comum da huma· 
nidade'' · e ao estabelecimento de urn re· 
gime internacional para ::Jdministrar a pes
quisa na area e a explorac;i:io de seus re· 
cursos, incluindo um mecunismo internacio· 
nal adequado, e expressaram sua esperan· 
~a de rapido progresso, ·nessas.quest6es, na 
Conferencia sabre o Dire ito do Mar. 

8. No curso das conversac;oes sabre ques
toes do Hemisferio, os c!ois Ministros assina
iaram a crescente importEmcia da America 
Latina na comunidade internacional. 

problemas fundamentais do mumio 

9. Concordaram quanta a necessidade de 
os pafses desenvolvidos e em desenvolvi~ 
menta tentmem, em concord2mcia com suas 
respectivas polfticas nacionais, trabalhar 
juntos para resolver problemas fundamen
tals globais de escassez de alimentos, den· 
sidade demogratica, fornecimento de encr
gia, pre<;os e processamento de produtos 
primaries, desenvolvimento economico e so
cial e preservagao do meio arnblente. 

10. Os dais Ministros reconhecerarn a im· 
port2mcia e a urgencia da promoc;ao de uma 
solugao justa e duradourn para o problema 
do Oriente Media. Para c7Sto fim expressaram 
suas esperanc;as de que sejam prontamente 
retomadas as negociac;oes. 

11. Os dois Ministros cxaminararn a evo
luc;ao polftica do Ccntinente Africano, repu
diaram todas as praticas de discrimin<lt;ao 

46 

racial e expressaram sua esperan~a no pros· 
seguimento do processo. de descoloniza~ao, 
com base no respeito ao principia de auto
determina<;ao. 

uma nova ordem economica 
internacional 

12. Pass<lram em revista a atual situa~ao 
econ6mica internacional e ressaltaram a im· 
portancia de continuar a trabalhar com vis· 
tas ao fortalecimento da recuperac;ao econo· 
mica mundial e a manutenc;ao de nlveis 
de crescimento sustentaveis. Reafirmaram a 
conveniencia de evitar a introdw;ao de po· 
Hticas restritivas, tendo em vista a vulne· 
rabilidade das econornias dos paises em de· 
senvolvimento e a importancia da expansao 
do comercio como meio de contribuir para 
a recuperac;ao economica global. 

13. Concordaram quanto a importancia do 
estabelecimento de uma nova ordem econo· 
mica internacional que contribua para que 
os pafscs em desenvolvimento alcancem nf~ 
veis mais elevados de atividade economica 
e de padr6es de vida. Para atingir tal obje· 
tivo reconheceram a necessidade de maier 
participac;ao dos poises ern desenvolvirncnto 
nos beneffcios do corn0rcio internacional. 
Neste contexte, aco!herarn corn satisfa<;ao o 
compromisso assurnido pelos · pafses iridus· 
trfa!izados de rever periodicamente o al· 
cance e a cobertura do Sistema Geral de 
Preferencias, com vistas ao seu aperfeigoa· 
mento. 

14. Reconhecendo a crescente interdepen· 
dencia econ6mica entre os pafses, trocaram 
ideias sobre a atual Rodada de Negocia
g6es Comerciais Multilaterais e sublinharam 
a importancia de seu exito, a fim de assegu
rar uma libera!izac;ao comercial arnpla e . 
significativa. Manifestaram igualmente a es
peranc;a de que os atuais esfor~os no Gru· 
po de Reforma das Negociac;6es Comerciais 
Multilaterais assegurcm que o Acordo Ge· 
ral sabre Tarifas e Comercio (GATT) propi· 
cie uma estrutura eficaz para a expansao 
do comercio dos pilises em desenvolvimen~ 
to. Tambem passaram em revista o traba
lho da Conferencia sabre Coop.erac;ao Econo· 

. mica lnternacional e dos diversos foros in· 
ternacionais que tratarn dos problemas re· 
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lativos a produtos de base. Reiteraram sua 
confianc.;:a em que o dialogo Norte/Sui, nos 
muitos niveis em que esta sendo conduzido, 
produza resultados concretes e relevantes. 

comissao mista e assuntos 
bilaterais 

15. Os dais Ministros reafirmaram a impor
tancia que atribuem ao trabalho da Comis
sao Mista Econ6mico-Comercial Brasil-Cana
da, como urn foro de consulta e formulac.;:ao 
de recomendac_;:oes na area de comercio e 
coopera~ao econ6mica entre os dois paf
ses. Reiteraram que o funcionamento da 
·comissao reflete o desejo dos dais paises 
de aumentar e fortalecer seus vfnculos bila
terais e compor uma estrutura para diversi
ficar e aprofundar as relac.;:oes entre os dais 
Governos. Foram de particular import2mcia 
as visitas ao Brasil do Senhor Alistair Gilles
pie, entao Ministro da Industria e Comer
cia, em outubro de 1974, do Senhor Fugene 
Whelan, Ministro da Agricultura canaden
se, a visita ao Canad3 feita em novembro de 
1976 pelo Senhor Shigeaki Uel<i, Ministro 
das Minas e Energia do Brasil, e a atual visi
ta do Ministro das Relac.;:oes Exteriores ca
nadense, bern como a proposta troca de vi
sitas dos Ministros da Industria e Comercio 
do Brasil e do Canada. 

16. Em nfvel bilateral, os dois Ministros 
avaliaram as relac.;:oes €con6micas e comer
ciais entre os dois paises e analisaram no
vas formas para expandir e diversificar seus 
vfnculos econ6micos, identificando areas 
especificas no campo do comerci6 e coope
rac.;:ao industrial. 

17. Enfatizaram que o Canada e o Brasil 
participam de experiencias similares concer
r.entes ao desenvolvimento econ6m ico na
cional. Alem disso, OS dais pafses sao favo
recidos com ricas reservas de recursos na
turais de capital import.3ncia para seus res
pectivos processes de desenvolvimento. Re
conheceram as relac.;:oes altamente comple
mentares entre os diferentes setores das 
duas economias. Assinalaram tambem, com 
satisfac.;:ao, as perspectivas promi.ssoras de 
cooperac.;:ao existentes nos campos dos re
cursos minerais, agricultura, manufaturados, 
engenharia, tecnologia e comercio. 

recursos minorais, agricultura, 
industria e finan~as 

18. No que diz respeito aos esforgos para 
estabelecer atividades econ6micas comple-

. mentares no campo dos recursos minerais, 
os Ministros assinalaram, com satisfac;:ao, ·O 
progresso substancial ja alcanc_;:ado como re
sultado) do entendimento entre o Ministro 
das Minas e Energia do Brasil e as auto
ridades e empresas canadenses. 
19. ·Urn passo importante para· a expres
sao concreta dessa cooperac.;:ao ocorreu du
rante a visita, com a assinatura da "Carta 
de lntengoes" entre a Companhia Vale do 
Rio Doce do Brasil e a Kaiser Resources 
Limited do Canada, para estabelecer urn 
empreendimento conjunto para desenvolver 
a produc_;:ao de carvao metalurgico no Cana
da. Alem ,Qisso, a Siderbras anunciou sua 
imediata irltenc.;:ao de comprar uma conside
ravel quantia de carvao balmer de uma mi
na da Kaiser existente na Costa Oeste do 
Canada. Ao mesmo tempo, a Siderbn3s e a 
Cape Breton Development Corporation re
tomaram negociac;oes para o fornecimento 
do carvao mineral canadense da Costa Les
te. Para ambas as operac.;:oes foi significati
ve o objetivo econ6mico de equilibrar as 
exportac.;:oes de carvao mineral canadense 
para o Brasil e a exportac.;:ao de rninerio de 
ferro da companhia Vale do Rio Doce. 

20. Os dois Ministros tambem tomaram de
vida nota do interesse da parte da Petrocan 
em estabelecer urn relacionamento opera
donal com a Petrobras, visando a um in
tercambio de experiencias e outras formas 
de cooperac;ao, e concordaram que esta area 
oferece uma oportunidade para colaborac.;:ao 
frutffera. 
21. Alem do interesse em aplicar a tecno
logia canadense na exploragao do potassic 
brasileiro, o Ministro das Relac.;:oes Exteriores 
tambem· mencionou o objetivo brasileiro de 
expandir suas vendas de bauxita e outros 
minerais. Essa iniciativa foi bem recebida 
pelo Ministro das Relac.;:oes Exteriores ca
nadense, que esta disposto a dar-lhe inte
gral ap~io. 
22. No que diz respeito a cooperac.;:ao agri
cola, os dois Ministros assinalaram os re
sultados das conversac.;:oes entre os Minis
tros da Agricultura do Brasil e do Canada 
durante as quais identificaram boas possi-
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bilidades para incrementar a cooperac;ao 
tecnica e realizar empreendimentos con
juntos nos campos de exp1orac;ao floresta I, 
pesca e agricultura. 
23. No que se refere ao desenvolvimento 
industrial, os dois Ministros examinaram 
o papel dos investimentos canadenses no 
progresso do Brasil e reconheceram com sa
tisfac;ao a extensao e diversidade da p,ar
ticipac;ao canadense no desenvolvimento 
econ6mico daquele pais. Ao expressar sua 
satisfac;ao pelo que foi realizado, ambos 
os Ministros demonstraram interesse em 
estender esta cooperac;ao ainda mais e assi~ 
nalaram o progresso que esta sendo feito 
em campos como os de equipamento hidre
letr:co e ferroviario, petroqufmico, de me
tais e minerais. 
24. Os dais Ministros, reconhecendo o rnu
tuo interesse em incrementar a cooperac;ao· 
industrial e considerando as exigencias bra
siieiras quanta ao conteudo importado de 
certos equipamentos, notaram com satis
fa<_;:ao a disposic;ao da Export Development 
Corporation (EDC) de estender ao Finame 
- 6rgao do Banco Nacional de Desenvol
vimento Econ6mico (BNDE) e a outras em
presas brasileiras, financinmento pam fa
cilitar a venda de componentos e equipa
mentos industriaLs canadenses re!acionadcs 
com um maior desenvolvimento de projetos 
no Brasil. Partilharam com pr::zer do ant:m
cio cia conclusao dos novas acordos de fi
nanciamento da EDC em apoio a partlcipa
c;ao canadense nos projetos brasileiros para 
geragao e distribuic;ao de energia eletrica, 
equiparnentos para produc;ao de petr61eo 
para .o campo de Garoupa e para a indus
tria de polpa de pape!. Considerararn favora
velmente as perspectivas para maior parti
cipagao canadense em grandes projetos in
dustrials de infra-estrutura no Brasil, in
cluindo hidreletricidade, estradas de ferro, 
tc!ecomunicac;6es, constru<;ao de aeropor
tos e setores de engenharia. 
25. No campo da cooperac;ao financeira, o 
rvlinistro das Relag6es Exteriores do Brasil 
manifestou o interesse do Governo brasilei
ro no sentido de que o Banco do Brasil S/ A 
seja autorizado com base em reciprocida
de, a realizar no Canada cperac;oes banca
rias de qua:quer natureza. 0 Secretario c'e 
Estado para os Neg6cios Exteriores do CJ
nada assinalou que o seu Governo havia sub
metido recentemente ao Parlamento um 
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white paper sabre legislagao bancaria ca
nadense que contempla a .atividade de ban
cos estrangeiros no Canada como subsidia
rias e constitufdas segundo as normas do 
Bank Act. Ambos os Ministros concorda
ram em que a expansao das operag6es do 
Banco do Brasil S//l. no Canada constituiria 
importante instrumento para aumentar o 
fluxo das transac;oes econ6micas entre os 
dais palses. 
26. Os dois Ministros manifestaram a es
peranc;a de que as negocia<;:6es de urn acor
do para evitar a bitributagao entre o Brasil 
e o Canada sejam levadas a bom termo, 
contribuindo assirn para o aperfeigoarnento 
do intercambio econ6mico e financeiro en
tre os do is pa fses. 
27. Os dois Ministros reviram o programa 
de cooperac;ao para o desenvolvimento ini
ciado pela Agencia Canadense de Desen
vo!vimento lnternacional e as instituig6es 
brasileiras competentes. 
28. Os dais Ministros assinalararn que, no 
quadro de um fundo especial canadense 
administraclo pelo B::mco lnteramericano de 
Desenvolvimento, o Brasil uti!izou Can$ 13,7 
milh6es para financiar alividades relaciona
das com a aplicagao de recursos canaden
ses nos setores de energia eletrica e pros
pecc;ao mineral. 

cooperagao cientffica e tecnica 

29. No que se refere a cooperac;ao cientf
fica e tecnica, o Ministro das Re!agoes Exte
riores .do Brasil demonstrou a satisfac;ao d'o 
Governo brasileiro com a participagao do 
Canada na implernentac;ao do Segundo Pro
grama Naciona! de Cooperac;ao Tecnica, nas 
areas de formac;ao profissional, eletricidade, 
pesca, geologia, te!ecomunicag6es, desen
volvimento f!orestal e agricola, desenvolvi~ 
menta urbana, alimentagao e inforrnatica. 
30. Para financiar essas atividades, ambos · 
os Pafses concordaram na uti!iza<;ao, duran
te o periodo de 1977/1931, de contribui<;6es, 
totalizando, pe!o Canada, CanS 17,5 milh6es, 
e pelo Brasil, CrS 627.4 milh6es (aproxima
damente Can$ 62,7 milh6es). 
31. Os Ministros das Rela<;6es Exteriores e 
da Fazcnda do Brasil eo Ministro das Rela
<;6es Exteriores do CanJda assinaram urn 
contrato de emprestimo de Can$ 5 milhoes 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

para financiar projetos nas areas de teleco
municac;oes, capacitagao de pessoal no se
tor de eletricidade, processamento e enge
nharia mineral, pesquisas de energia eletri
ca e servi~os de consultorias tecnicas em 
geral. 
32. 0 Ministro canadense resumiu a Es
trategia da Cooperagao para o Desenvol
vimento lnternacional de seu Pafs. Os dois 
Ministros concordaram em examinar novas 
formas de coopera~ao. 

memoranda de entendimento e 
intercambio cultuml 

33. Os dois Miriistros ressaltaram com sa~ 
tisfa~ao a assinatura de um Memoranda de 
Entendirnento sobre cooperac;;ao tripartite 
que incorpora -sugestao canadense para a 
coordenac;;ao de esfon;:os recursos de ambos 
os Pa fses com vistas a cooperac;;ao tecnica 
com pafses em desenvolvimento que mani
festarem interesse nessa cooperac;:ao tripar
tite. Essa cooperac;:ao abrangera setores co
mo o qe produc;;ao e comercia!izac_;:ao de ali
mentes, de construc;:ao de moradas. 
34. Os dois Ministros concordaram com a 
conveni6ncia de aumcntar a cooperac;:ao no 
campo geral da ciencia e tecnologia. Con
cordararn que o intercambio de visitas nos 
diferentes campos de especializa<;;ao serla a 
melhor maneira de identificar as possibili
dades nesse sentido, 
35. Os Ministros constataram corn satisfa
gao que, em seguida a um encontro do Mi
nistro das Rela<;oes Exteriores do Canada 
com o f'/linistro da Agricultura do Brasil, fi
cou estabe!ecida a troca de visitas entre 
funcionarios dos respectivos Ministerios da 
Agricultura para o exame das possibilidades 
de interd\mbio e de coopera<;ao em proje
tos conjuntos. Foi reiterado o convite ao Mi
nistro da Agricultura do Brasil para visitar o 
Canada. 
36. Os Ministros ressaltaram o desejo de 
aumentar o intercambio cultural entre os 
dois Paises. Passaram em revista ·o inter
cambia existente e notaram que, do 
lado canadense, inclui programas que 
antecipam a possibilidade de conferen
cias; o intercambio interuniversitario e 

projetos comuns de pesquisa; o interd3m
bio de.professores de idiomas e de estudan
tes. 0 Governo canadense tenciona tambem 
aumentar o programa de balsas de estudo. 
Do lado brasileiro, estao sendo planejadas 
diversas atividades culturais, que incluem 
a expansao do programa de leitorados no 
Canada; a. doac;;ao de livros basicos para es
tudantes de Portugues; o aumento do nume
ro de balsas de estudo para canadenses; 
bem como o estabelecimento de um Institu
te de Estudos Brasileiros em Ottawa. Foi 
anunciado que em 1977 os "Grands Ballets 
Canadiens" realizarao uma temporada no 
Brasil. Os dois Ministros manifestaram sua 
intengao de intcrcambiar futuros projetos 
concretos dessa natureza. 

inauguragao da nova chancelaria 
canadense 
37. No dia 13 de janeiro o Senhor Jamieson 
inaugurou a nova Chancelaria da Embaixada 
do Canada, na presenc;:a do Ministro das Re
lac;;6es Exteriores do Brasil e da comunidade 
canadense. 
38. 0 Ministro das Relac;:6es Exteriores do 
Canada dirigiu a Sua Excelencia o Ernbaixa
dor Azeredo da Silveira convite a que, em 
epoca que seja mutuamente conveniente, re
tribufsse sua visita ao Brasil. 0 Ministro das 
Relac;:6es Exteriores do Brasil aceitou, com 
prazer, esse ·convii.e. 
39. De acordo com o programa da visita, o 
Ministro das Relag6es Exteriores do Canada 
e sua comitiva partirao amanha para. Sao 
Paulo, onde · o Senhor Jamieson fa lara pe
rante a Camara de Comercio Brasii~Canada, 
inaugurara as novas inst~lac;:6es do Consula
do do Canada, e visitara o Governador em 
exercfcio, Professor Manoel Gongahies Fer
reira Filho. De 15 a 17 de janeiro, o Ministro 
das Rela<;6es Exteriores do Canada visitara 
o Rio de Janeiro, onde se encontrara com a 
comunidade canadense, e visitara o Gover
nader .Fioriano Faria Lima, concluindo sua . 
visita a 18 de janeiro. 
40. Outrossim, o Ministro das Relagoes Ex
teriores do Canada foi convidado a retornar 
a Brasilia para manter conversagoes adicio
nais com o Senhor Presidente da Republica, 
ao final da sua visita. * 

• Os dois Memorandos de Entendimento e o Acordo Brasil-Canada para empr~stimo de 5 milh6es de d61ares 
canadenses estao na se~,:ao Tratados, Acordos, convenios, pagina 96. 
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Comunicado Conjunto 
de lmprensa Brasil-Malta, Q 

assinado pelo Chanceler 
Azeredo da Silveira e pelo 

em brasilia, 
ministro· do 

Ministro do Comercio de 
0 

Malta, Patrick Holland, ' de malta no .~alacio ltamar?!Y ?e c 0 t1n· ' e r·· c I 0 
Brasrl1a, em 21 de Jane1ro I li 

de 1977. 

Atendendo a convite do Governo brasileiro, 
o Ministro do Comercio de Malta, Excelentfs
simo Senhor Doutor Patrick Holland, reali
zou visita ao Brasil de 16 a 21 de janeiro de 
1977. Acomp:::Jnharam o Doutor Holland os 
Senhores Maurice Abela, Secretario Perma
nente do Ministerio da Commonwealth e dos 
Neg6cios Estrangeiros; Paul Xuereb, Mem
bra do Parlamento e Presidente do Mid··Med 
Bank Ltd.; Albert Mizzi, Presidente da Sea 
Malta Co. Ltd. e da Air Malta Co. Ltd.; Franz 
Spiteri, Vice-Presidente do Conselho da 
Malta Dry Docks Corporation; Paul Farrugia, 
Embaixador de Malta junto a Santa Se; Os
car Grech, Oficial Administrative do Ministe
rio do Comercio; Senhores Albert Edward 
Galea e Vincent Galea, Assessores do Minis
tro do Comercio de Malta; e Ralph Bonello, 
Secretario particular do Ministerio do Co
mercia. 

2. Em. Brasilia, a Delegagao maltesa foi re
cebida pelo Presidente da Republica, Sua 
Excelencia o Senhor Ernesto Geisel, tendo 
o Ministro do Comercio de Malta transmitido 
a Sua Excelencia os cumprimentos de seu 
Governo e o desejo de intensificar as rela
~oes entre o Brasil e Malta. 

3. 0 Ministro do Comercio de· Malta foi 
tambem recebido pelos Senhores Ministros 
Antonio F. Azeredo da Silveira, das Rela<;6es 

Exteriores; Dyrceu Araujo Nogueira, dos 
Transportes; e Severo Fagundes Gomes, da 
Industria e do Comercio. 

4. Durante encontro com Sua Exceiencia o 
Senhor fViinistro das Relac;:oes Exteriores, foi 
discutida a contribuic;:ao que os dais paises 
podericm dar ao desenvolvirr;ento econ6mi~ 
co e social e a promoc;:ao da paz e da segu
ranc;:a internacionais. 

5. No curso das conversagoes assinalaram 
a cresccnte importancia do papel que Malta 
pode desempenhar no comercio internacio
nal no Mediterraneo, seja com os paises do 
Norte da Africa e do Oriente Proximo, seja 
com a Europa sobretudo como resultado de 
seu acordo de acordo de associa<;ao com a 
Comunidade Econ6mica Europeia. 

6. Em nivel bilateral, foram discutidas pe
los representantes dos dois paises formas 
concretas de coopera\;ao economica, comer
cia! e industrial que resultassem em vanta
gens mUtuas para o Brasil e para Malta. Em 
particular, foram discutidos projetos desti
nados a possibilitar aos exportadores bra
sileiros o usa das instalag6es existentes em 
Malta para comercializar, distribuir e pro
cessar mercadorias brasileiras sob a forma 
de empreendimento conjunto. Foram tam
bern discutidas as possibilidades do estabe
lecimento de empreendimentos conjuntos 
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industriais em Malta nos setores da enge
nharia !eve, da refinaria de a<;ucar e madei
reiro. Foi tambem discutida a possivel uti
liza<;ao dos servit;os oferecidos pela Sea Mal
ta para o transbordo de exporta<;6es brasilei
ras para portos do Mediterrfmeo e os ser
vi<;os oferecidos pela Malta Dry Docks para 
o reparo de navios brasileiros. 0 Brasil con
siderara tambem sua participac:;:ao na Fei.ra 
de Cornercio lnternacional de Malta, que se 
reallza anualmente em julho. 

7. De acordo com o programa de visita, o 
Ministro do Comercio de Malta e sua comi-. 
tiva seguiram viagem na manha do dia 18 
de janeiro para o Rio de Janeiro, onde, em 
cumprimento de programa elaborado pelo 
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ltamaraty - com a colaborac;ao da Confe
dera<;ao Nacional do Comercio -, mantive
ram entrevistas com autoridades da Petro
bras, do Institute Brasileiro do Cafe, da Su
naman, do Lloyd Brasileiro e do Institute 
do A<;ucar e do Alcool. Em Sao Paulo, com a 
colaborac;ao da Companhia de Prorno<;ao de 
Exportar;ao de Manufaturados do Estado de 
Sao Paulo (Copeme), mantiveram cantatas 
com empresas exportadoras brasileiras dos 
setores de interesse de Malta. 

· 8. A Delegac;ao de Malta registrou seu pro
funda agrndecimento pela hospitalidade re
cebida e pelos excelentes preparatives que 
asseguraram os bons resultados e o sucesso 
da visita. 
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acordo sobre transportes 
I' d • A b• aereos expai1 · e 1ntercam -10 
Discursos do Ministro de Estado das Rela~6es • 

Exteriores, Antonio F. Azeredo da Silveira, e do c 0 m 0 ~ r a q' u e 
Embaixador iraquiano, Jihad G. !<aram, no Palacio 

ltamaraty, de Brasilia, em 21 de janeiro de 1977, durante a solenidade de assinatura do 
Acordo sc~xe Transportes Mrecs Regulares Brasii-Jraque. 

CHANCELER BRASILEIRO 

Senhor Embaixador, 

A assinatura do Acordo sabre Transportes 
Aereos regulares entre o Brasil e o lraque 
e um marco significative na hist6ria das re
la<;6es entre os nossos palses, presididas 
sempre por um espfrito de mutua colabora
c;ao que antecedeu mesmo ao estabeleci
mento das rela<;6es diplomaticas, em 1947. 

Foi no Brasil que o lraque, numa demons
tra<;ao de apre<;o par nosso pais, instalou, 
em 1971, sua primeira missao diplomatica 
na America Latina. 

Na area do comercio, figura o Brasil, histo
ricamente, como um dos primeiros, se nao o 
primeiro comprador da Cornpanhia Nacional 
lraquiana de Petr61eo. A coopera<;ao brasi-

leiro-iraquiana no setor petrolffero se esten
de, ainda, a_ area da prospecgao. Em tempos 
recentes, tornou-se rotineira a presenga de 
tecnicos brasileiros na industria de petr6-
leo em Bagda, Basrah e Mosul, e de ira
quianos nos campos de produgao do Re
c6ncavo e outras regi6es do Brasil. 

espfrito de coopera~ao anima a 
iniciativa privada 

0 m9smo esplrito de cooperagao anima 
a iriiciativa privada de ambos os palses, a 
qual participa, entre outros, de projetos na 
area siderurgica e da construc;ao de estra
das. 0 empresariado brasileiro nao ficou 
alheio ao processo de desenvolvimento do 
intercambio comercial, fazendo-se represen
tar na Feira lnternacional que o Governo 
iraquiano promove cada outono, em Bagda, 
e onde se vern registrando, ano ap6s ano. 
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afluxo crescente de expositores no Pavilhao 
do Brasil. 

Atraves do instrumento que acabamos de 
firmar, as empresas designadas pelo Brasil 
e pelo lraque poderao oferecer duas fre
quencias semanais entre as principais cida
des brasileiras e iraquianas, atraves de pon
tos na Africa do Norte e Ocidental. Felicito
me com Vossa Excelencia pc!a circunstan
cia de nossos paises serem ligados atra
ves do Continente africano, com o. qual, 
tanto o mundo arabe quanta ·a Brasil tern 
profundas afinidades hist6ricas. 

0 aviao e 0 proprio sfmbo!o dos transpor
tes ern nosso seculo. Encurtando as distan
cias, facilita a aproximagao e o entendi
mento entre os povos. 0 presentc Acordo ex
pande, port<:nto, as perspectivas tie in ere-·. 
mcnto uas relagoss de touo tipo entr2 o 
Brasii c o !'raque. Wio sera apenas o inter
cambia comercial que se sentir3 beneficia
do. Tam!:lem o conhecimento mcfproco de 
110ssas culturas, de nossa maneira t:ie ser, 
resuit.:!r;'l favorecic!o pelas faci!id<:des de co
munic<lgi'io. E, atraves desse prccesso, nao 
sera ::~uqm~sa vsrificm o quanto tern em 
comum os dois povos, na sua humanidade 
e nos seus anseios do paz, eqilidatle e bern· 
cstar. 

Sao estes, Senhor Embaixador, ao assinar 
o Acordo sobre Transportes Aereifs entre o 
Brasil e o lraque, os meus sinceros votos. 

EM:JAIXADOR IRAQUIANO 

Excelencia, 

Estou muito contente, pais; mais uma vez, 
tenho a hor.ra de assinar urn acordo de 
coopera<;ao entre o Brasil e o lraque. 

Este Acordo de Aviagao Civil entre os dois 
paises vira, sem duvida alguma, intensificar 
os conhecidos contatos entre os dois 
povos, e ampliar o escopo da comunicagao. 

Posso dizer objetivamente que, durante 
esses cinco anos, ambos os governos teste
munharam um destacavel progresso em 
suas refa<_;6es. Tcdavia isso nao reflete as 
nossas aspirag6es. N6s, no lraque, sentimos 
quo devemos fazer mais, a fim de atender 
de forma mais precisa aos projetos brasi-
leiros em estudo. · 

Acredito, porem, que Vossa Excelencia con
corda que tais atrasos nao se nriginam em 
qualquer indiferenc;a, mas sim na natureza 
da burocracia e em suas consequentes di
ficuldades. 

Sinceramente, espero quP., dentro destas 
mztas, o ano de 1971 concrcti~:~ resultados 
bem mnis pratlcos; nao apenas porquc pres
sentimos que os nossos pontos de vista em 
rclat{ao aos problemas intornacionais, e, em 
p:Hticular os dos Mabes, estao so tormmdo 
mais pr6ximos, rnas tamtiem porquc acre· 
dito na progres~iva competitividade das fir· 
mas brasil~lras e na poter.:::i<liio:~nle !Jrasi
leira como um promisspr podei· cconomlr.o. 
Vivam para sempre as arnizades brasiidro
iraquiana e brasileiro-arabe! k 

~ Na pagir.a 101, ~e<;i:lo Tratadils, f,cordos, Conv~nios, o Acordo sobre Transportes Aereo~ Brasil-lraque. 
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• 
un1 novo mecan1smo 

Discursos do Ministro de Estado das Relat;oes Exteriores, 

relac;6es Antonio F. Azeredo da Silveira, e do Subsecretario-Geral t1 a s 
, · das Relat;oes Exteriores do Equador, Embaixador Jose • 

-· . .,.. .. Ayala Lasso, no ,P.alacio b . ., 1 
•. , .. :.·.-·.·/.~'...:'_ ltamaraty de ~ras111a, em , ~aS I _ e q U a a Or· 

. • ... _ · ' · 17 de fevcrwo de 1977, B ~ 
durante a so!enidade de assinatura da Ata Final das Negociat;5es Brasil-Equador. 

AZEREDO DA SILVEIRA 

Esta cerim6nia a que tenho a satisfagao de 
presidir reveste-se de urn significado muito 
especial. Mais que o encerramento de urn 
ciclo de negocia<_;6es entre o Brasil e o 
Equador, ela representa, com efeito, impor
tante passo no processo de efetiva coopera
c;ao entre nossos dois pafses. 

Durante estes dias de trabalho, as Delega
c;oes brasileira e equatoriana tiveram a opor
tunidado de trocar ideias e deliberar a 
respeito de temas de grande interesse para 
o incremento de nossas rela<_;6es. A ampli
tude e repercussao dos assuntos tratados 
sao efetivamente de molde a abrir novas· 
avenidas no contexto de nosso relaciona
mento, inserindo-se, prcmissoramente, no 
quadro da coopera<;ao regional latina-ame
ricana. 

Entre os assuntos aprovados avultam os ter
mos de referencia para a venda a Petrobras 
do excedente de cru equatoriano e para urn 
possfvel estabelecimento de contatos para 
explora<;ao e produc;ao de hidrocarbonetos 

entre Braspetro e CEPE. Segundo os citados 
termos de referencia, as compras de petr6-
leo excedente equatoriano pela Petrobr2is, 
·corresponderao compras do Equador no 
Brasil, por montante equivalente, havendo 
tanibem sido aprovada a lista indicativa de 
produtos e servigos que poderao ser consi-
derados prioritariamente para fins do sis-
tema previsto. · 

. Esse mecanisme de compensa~ao comer~ 
cial, gra~as a sua agilidacle, adquire can'lter 
inovador em termos de incentive do inter
cambia entre pafses latino-americanos. Po
dera ele, outrossim, constituir-se em instru
mento altamente eficaz para se alcan~ar urn 
aumento substancial do fluxo de comercio 
bilateral, mediante o atendirnento das ne
cessidades prioritarias de um e outre pars. 

As negociac;:6es voltaram-se ainda para as 
pGssibilidades de participac;:ao brasileira no 
mercado de servic;os do Equador, setor em 
que nossa experiencia tern obtido compro
vado exito em outras areas; para o estfmulo 
a cooperac;ao financeira mediante operac;6es 
creditfcias a serem facilitadas pela abertura 
de agencia do Banco do Brasil em Quito; 
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para a cooperac;ao na reg1ao amazonica e 
cooperac;ao tecnica em geral; a construc;ao 
e equipamento, pelo Brasil, de centres des
portivos no Equador; o planejamento no se
tor de transportes e a cooperac;ao no campo 
da gestao tecnol6gica. 

urn modelo para o processo de 
coopera~ao regional 

Vejo, portanto, com autentico otimismo, o 
horizonte aberto pelas presentes negocia
c;oes, que constituem, indubitavelmente, um 
modele para o processo de cooperac;ao re
gional sempre propugnada pelo Brasil. 

Ao apontar os campos onde o interesse co
mum pode estabelecer sistemas de cola
borac;ao proffcua, as conversa~ocs que hoje 
terminam dcmor:stram, de m<Jn8ira clara, 
que as rela~5es brasileiiO-equatorianas so 
tem motivos para progredir ainda rnais, num 
clima de entendimcnto ~ confian~a mutua. 

Estou, pais, convencido de que as conclu
soes ora alcan<;adas sao o ponte de partida 
para a formac;ao de um novo mecanisme de 
intercambio e cooperac;ao entre o Brasil e 
o Equador, em beneffcio dos altos objetivos 
de desenvo!vimento e progresso de nossos 
dois pafses. 

~. assim, com a maior satisfagao, que me 
cor.gratulo com o Senhor SubsecreUirio-Ge
ral das Relar;6es Exteriores, Embaixador 
Jose Ayala Lasso, e com os ilustres integran
tes da Delegac;ao equatoriana, pelo exito ·da 
missao que aqui desempenharam e pelo 
alto espfrito de cordialidade fraterna que 
timbraram em imprimir a sua atuac;ao. 

JOS~ AYALA LASSO 

Quando, ha poucos dias, a De!egac;ao equa
toriana que tenho a honra de presidir che
gou ao Brasil, todos os seus componentes 
tinhamos a certeza de que as conversa<;6es 
com a Delegac;ao do Brasil haveriam de al
can~ar plena exito. 
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Para isso, baseavamo-nos nos antecedentes 
sempre fraternais que caracterizaram, ao 
Iongo da hist6ria, as relac;oes entre nossos 
paises, na vontade coincidente de seus go
vernos de dar quantos passos sejam neces
saries para imprimir um carater cada vez 
mais dinamico e pratico a essas rela<;oes, 
no conhecimento da ilustre personalidade de 
Vossa Excelencia e nas claras demonstra
t;6es que nos deu de propiciar uma po!itica 
comum de coopera<;ao e desenvolvimento 
em beneficia ml!tuo e nos resultados que 
ja havia sido possivel obter em Quito, no 
mes de novernbro ultimo, quando nos visitou 
uma Delegac;ao brasileira integrada, como 
aquela com a qual negociarnos nestes dias, 
por personalidades brilhantes e experimen
tadas. 

Sem embargo, o que foi passive! alcanc;ar 
ern Brasilia, por sua efetividade e pragma
tismo, supera o que ate ha pouco conside

. ravamos como a maxima rnedida do possf-
vel. · 

brasil ap6ia iniciativa equatoriana 

Dentro de uma etapa preparCJt6ria da Tercei
ra Reuniao da Comissao Mlsta Equatoriano
Brasileira, durante cujas deliberac;6es se 
formalizarao os comprornissos ja assumidos, 
deterrninarnos formulas e mecanismos lma
ginativos e rraticos de coopcrac;ao, resolve
mas criar a Subcomissao Mista para a Ama
zonia, cuja transcendencia, sendo desde 
agora multo grande, ha de evidenciar-se ca
C:a vez mais, a medida que va pondo em 
pratica os diversos programas de prote9ao 
ambienta! e de desenvolvirnento de nossas 
respectivas areas amazonicas, de forma tal 
q'ue satisfac;a as legitimas aspirac;oes de 
nossos povos e a necessidade de evitar que 
na Ar.1az6nia se introduzam fatores pertur
badores que afetem o equilibria ecol6gico 
da regiao; identificamos amplas margens e 
campcs de coopera<;:ao mutua para o desen
volvirnento de nossas relac;oes comerciais e 
a execu<;:ao de programas rodoviarios, por
tuarios, de coloniza<;ao, de explorac;:ao e 
aproveitamento de hidrocarbonetos, de 
venda de excedentes de petr61eo equato
ri<:mo ao Brasil e de aquisi<;ao de bens e 
servigos brasileiros par um mo:1tante simi
lar; e, sem limitar nossas conversa~oes ao 
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plano exclusivamente bilateral, concorda
mos em apreciar a importante contribuic;:ao 
que significaria para a America Latina a 
criac;:ao de urn Centro lnternacional de Orga
nismos de Pre-lnversao, de cujas atividades 
possam beneficiar-se os pafses de nosso 
continente, como clientes que sao das 
firmas consultoras internacionais, para ne
gociar com as quais o organismo, cuja cria
c;:ao o Equador sugeriu, dara maior forc;a e 
elementos de avaliac;:ao. Senhor Ministro, o 
pafs de Vossa Excelencia, apreciando a im
portancia deste projeto, ja ofereceu todo seu 
apoio a iniciativa equatoriana e estara re
presentado em Quito durante a reuniao pre
vista para fins do mes de abril proximo. 

·Estes sao, Senhor Ministro, alguns poucos e 
importantes resultados entre os numerosos 
que obtivernos conjuntamente, durante es
tas negociac;:oes. A At9 Final, !ida ha poucos 

momentos, e por si rnesma uma clara de
monstrac;:ao da fraternal decisao de coope
rar rnutuamente que moveu nossos paises 

· durante as negociac;oes e que constituem, 
ademais, orientac;ao permanente em sua po
lftica internacional. 

Perm ita-me, Senhor Ministro, que !he. agra
dec;a particular-mente o gesto eloquente que 
teve pqra com os negociadores destes com
promissos, ao nos conceder a distinc;ao de 
subscreve-los na presenc;a de Vossa Exce
lencia, reconhecendo assim sua especial im
porti'mcia e destacando seu significado. 

Regressamos ao Equador levando esta men
sagem de amizade, seguros de que a proxi
ma reuniao da Comissao Mista, a qual as
sistira pessoalmente o Ministro das Rela
c;oes Exteriores de meu pais, consagrara es
tes e outros entendimentos entre o Brasil e 
o Equador'!' 

ata final das 
Ata Final das • b I d 
~eg~cia~oes neg ocr a ro-e~~ r~si r-eq u a or 

Brasii-Equador, ~ ":;" .. ~ U 

assinada pelo Secret<3rio-Gcral do Ministerio das Rela~5es Exteriores,. Embaixador Ramiro Saraiva 
Guerreiro, e pelo Subsecretario-Gsral das Rela~oes Exteriores do Equador, Embaixador Jose Ayala 

Lasso, no Palacio ftamaraty de Brasilia, em 17 de fevereiro de 1977. 

Na cidade de Brasilia, entre os dias 14 e 17 
de fevereiro de 1977, reuniram-se as Delega
c;:oes do Brasil e do Equador, presididas, res
pectivamente, pelo Embaixador Ramiro Sa
raiva Guerreiro, Secretario-Geral das Rela
c;:oes Exteriores, e pelo Embaixador Jose 
Ayala Lasso, Subsecretario-Ger~l das Rela
c;:oes Exteriores, para prosseguir com as ne
gociac;:oes iniciadas em Quito, de 19 a 24 de 
novembro de 1976, com o objetivo de prepa
rar a proxima reuniao da Comissao Mista 
Brasileiro-Equatoriana. 

2. Na ocasiao, foram aprofundados os te
mas tratados na citada reuniao de .Quito e 
examinados outros assuntos de interesse co-

mum, com as deliberac;:6es a seguir indica
das: 

a) Ao examinar a lista de produtos para os 
quais o Equador havia pedido anteriormente 
concess6es tarifarias, anexa a Ata assinada 
em Qufto em 24 de novembro de 1976, a De
legac;ao do Equador indicou, por solicitac;ao 
da parte brasileira, uma escala de priorida
des na lista, para que as autoridades brasi
leiras considerem a curta prazo tratamento 
especial aos produtos identificados como de 
maior prioridade, que possam gerar corren
tes de comercio imediato. (Anexo I) 

b) As duas Delegac;:oes aprovaram, em 
principia, os "termos de referencia para a 
venda a Petrobras de cru excedente da CEPE 
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e para um possfvel estabelecimento de con
tratos para explorac;ao e produc;ao de hidro
carbonetos entre Braspetro .e CEPE". Segun
do os citados temas de referencia, as com
pras de petr61eo excedente equatoriano pe
la Petrobn)s corresponclerao compras do 
Equador no Drasil por montante equivalente, 
devendo ser, para esse fim, estabelecido um 
sistema de compensac;ao entre os dais par
ses. No mais breve prazo possfvel, uma mis
sao brasileira ira ao Equador para negociar 
com as autoridades competentes equatoria
nas o referido sistema, o qual devera estar 
acordado e estabelecido antes da entrada 
em vigor do mecanisme comercial de que 
tratam os termos de referencia ja aludidos. 
Em anexo (An;::xo 2), encontram-se devida 4 

mente rubrica:ios os documentos que con
tern os termos de referencia e a lista indica
tiva de produtos e servi<;os que poderao ser. 
considerados prioritariarnente para fins do 
sistema previ.sto no docurnento anterior. 

c) A Delegac;~io equatorian<l reafirmou seu 
interesse na participac;ao brasileira n3 cons~ 
tru<;ao da Via I nterocea nica e em outros ·pro
jetos viarios e portuilrios. As autoridades 
8CjUatorianas facilitarao as firmas brasilei~ 
ras interessadas em atuar no Equador seu 
estabelecimento naquele pais para tamar 
conhecimento do meio e curnprir requisitos 
da legisla<_;ao nacional. 

A Delegagao equatoriana manifestou a dis
posic;ao de adquirir equipamentos brasilei
ros para manutcnc;ao de estradas, no valor 
de aproximadamente vinte e cinco milh6es 
de d6lares. Para esse fim fez ent:·:.:ga da lis
ta anexa do equipamento em aprct;:o e de 
suas especi fica goes teen icas. A de!egar;5o 
brasileira comprometeu-se a dar uma res
pasta com pregos, condi<_;oes de pagamento 
e caracterfsticas do equipamento no mais 
breve prazo possfvel. . 

d) Os organismos competentes brasileiros 
cxaminarao em cada caso e de acordo com 
as normas vigentes no Brasil, a concessao 
de creditos destinados a execuc;:ao de proje
tos equatorianos adjudicados a lnterbr{:lS1 

como coordenadora de programas brasil2i
ros, e que nao sejam inclufdos nas opera
<;6es a que se refere a letra b. Para facili
tar as eventuais operag6es creditfcias a que 
se refere o presente item, o Governo equ;J 4 
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toriano esta de acordo, em base de recipro
cidade e de conformidade com as normas 
vigentes no Equador e no Brasil, em que se
ja aberta uma agencia do Banco do Brasil 
em Quito, caso concluarn satisfatoriamente 
as negocia<;6es que, para esse tim, serao ini
ciadas entre os dois pafses. 

e) As. duas Delega<;6es concordaram com 
a conveniencia de criar uma Subcomissao 
Mista para os territ6rios Amaz6nicos dos 
dois paises, como orgao da Comissao Mista 
Brasileiro-Equatoriana, e acordaram subme
ter a esta, em sua terceira reuniao, um pro
jeto de resolu<;ao, ern virtude do qual seria 
criada a referida Subcomissao (Anexo 3). 

f) A Delegac;ao equatoriana submeteu a De
legagao brasileira, para exame das autori
dades competentes brasi!eiras, duas rela
c;oes de projetos de coopera<;ao tecnica, re
ferentes de preferencia a Amazonia (Anexos 
4 e 5). 0 Equador cnviara ao Brasil o deta
lhamento clos referidos projetos, sabre os 
qJais o Brasil se manifestara na proxima 
reuniao da Comissao Mista Brasileiro-Equa
toriana. 

g) A Oelegagao brasileira rnnnifestou a in
tenc;ao de participar, atraves da lnterbras, 
do programa de COi1Strugao e equipamento 
de centres clesportivos em cada Lml;l das 
provfncias equatorianas, bem corno da pres
tac;ao da correspondente assister.cia tecni· 
ca para a execuc;ao clo referido programa. A 
Dek;gac;ao equatoriana faci!itou a prto bra
sileira. documentos corn especificagoe's sa
bre tal projeto. (Anexos 6 e 7). A Delega<;ao 
do Brasil informou que o Brasil pock:, no 
contexte global de su3 participac;§o no pro
jeto e dentro de suas pr6prias possibilida
des, enviar tecnicos brasileiros para colabo
rar na execugao do plano desportivo equato
riano, segundo solicitac;:6es que !he fac;a · o 
Go·1erno do Equador. Ao m8smo tempo, ma
nifestou sua disposic;ao de receber no Bra
sil tecnicos ou pessoal e:quatoriano do rnes
mo setm, para observac;ao de metodos, esta
gios de apcrfei<;oamento ou de treinamento. 
1\ Delegac;ao do Bmsil ofereceu enviar uma 
llsta de equipamentos t?.sportivos, produzi
clos no Brasil, com as especificag6es teci'li" 

· cas, pre~os e condir;6es de venda. 
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h) A Delegagao do Equador submeteu uma 
solicitagao de assistencia tecnica (Anexo 8) 
por parte da Financiadora de Estudos e Pro
jetos- Finep- no campo de gestae tecno-
16gica em favor do Fundo Nacional de Pre~ 
lnversao (Fonapre) e do Centro de lnforma~ 
c;ao em Pre-lnversao (CIP), cuja estruturagao 
sera definida na proxima reuniao de Entida~ 
des de Pre-lnversao, a realizar-se em Quito, 
entre os dias 26 e 29 de abril proximo, sob 
os auspicios do BID, da OEA e do PNUD. 

A Delegagao do Brasil manifestou a aceita
c;ao do Brasil em proporcionar a documenta
gao e a assessoria tecnica solicitadas e em 
participar da mencionada reuniao de abril 
em Quito. As duas Delegag6es concordaram 

em que os objetivos assinalados no pro
jete em questao permitirao melhores possi~ 
bilidades de negociag6es financeiras, tecno~ 

· 16gicas e de mercado, para acelerar o ritmo 
e dar maier profundidade ao processo de 
desenvolvimento, bern como para fortalecer, 

· a curto prazo, os lagos de interder:-endencia 
regionais nos ~ampos economicos, politico, 
social e cultural. 

i) A Delegagao brasifeira manifestou sua 
disposigao de cooperar com os programas 
equatorianos no setor de Planejamento de 
Transportes e, com esse fim, fez entrega de 
urn projeto de cooperagao tecnica, prepara~ 
do pela Empresa Brasileira de Planejamento 
de Transportes - Geipot (Anexo 9). 
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entendimento e fraternidade 
Discurso do Chanceler 

Azeredo da Silveira, no. entre 
Pal<kio ltamaraty de brasileiros e suic;os 

Brasilia, em 17 de fevereiro de 1977, ao recepcionar OS membros da Sociedade Suf~a dos 
Amigos de Versalhes. e da Funda~ao p3ra a Hist6ria dos Suf~os no Exterior. 

Meus Senhores e minhas Senhoras, 

~ com prazer que dou as boas-vindas aos 
membros da Sociedade Sui<;:a dos Amigos 
de Versalhes e da Funda<;:ao para a Hist6ria 
dos Suf<;:os no Exterior, que aqui vieram 
nao apenas para ver in loco a contribuigao 
prestada por ilustres sufgos ao desenvolvi
mento econ6mico e cultural do Brasil -
notadamente com a criagao da cidade de 
Nova Friburgo - como tambem para co
nhecer de perto o nosso pais. 

Tenho certeza de que os Senhores aqui se 
sentirao entre amigos, pois as rela<;:6es en
tre o Brasil e a Sui<;:a - a par de sua mag
nitude e crescente importancia - tiveram 
sempre a caracteriza-las urn modelar espf
rito de entendimento e de fraternidade. Te
nho certeza, igualmente, de que aqui consta
tarao o grande esfor~o de uma jovem na~ao, . 
trabalhando no limite de sua capacidade 
para alcan~ar, no mais breve prazo, as me
tas de desenvolvimento s6cio-econ6mico e 
cultural a que justamente aspira o seu povo. 
Em Brasflia, a capital adolescente que sim
boliza o esfon;o nacional pelo crescimento 
acelerado e harmonica desse povo, os Se
nhores terao ocasiao de constatar os resul
tados de tal determina<;:ao. Ha cerca de dois 
meses, urn dos jornais da capital brasileira 

citava as seguintes estatisticas sobre a ci
dade ao cabo de 16 anos de vida: 800 mil 
habitantes; 250 mil estudantes de primeiro e 
segundo graus; 25 mil universitarios; 10 mi
lh6es de metros quadrados de jardins e gra
rnados.publicos; 150 mil autom6veis. 

primeiros imigrantes suf~os 
vieram em 1818 · 

· Da constfmcia hist6rica com que se dedica. 
·o brasileiro a tarefa de consolidar seu de
senvolvimento cultural, no sentido mais 
ecumenico e profunda da expressao, e da 
inestimavel contribuigao de outros povos 
para esse desenvolvimento, constitui exem
plo marcante o decreto de maio de 1818, 
assinado pelo Rei Dom Joao VI de Poitu
gal, pai do proclamador da lndependencia 
do Brasil e de seu prirne·iro lmperador, D. 
Pedro I. Por esse Decreto, cern famflias de 
colones do Cantao de Friburgo receb.iam au
toriza<;:ao para se instalarem no Brasil. Aqui 
chegando, foram elas encaminhadas a urn 
local de clima ameno, no atual Estado do 
Rio de Janeiro, onde foi fundada, em 13 de 
janeiro de 1820, a vila de Nova Friburgo, 
hoje importante -cidade daquela regiao. Ofi-
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cialmente inaugurada em 17 de abril daquele 
ana, a cidade de Nova Friburgo e prova con
creta do amor do povo suic;o a cultura, de 
sua capacidade de adaptac;ao a urn novo 
meio e do nunca desmentido talento eco
nomico que faz hoje da Confederac;ao Helve
tica uma das nac;oes mais prosperas do 
mundo. · 

Com efeito, a nova comunidade - nao obs
tante seu relative isolamento da Co'rte -
desde logo tornou-se urn polo de atrac;ao 
intelectual na serra fluminense. Freqi.ienta
ram seus coh~gios representantes das me
lhores familias da propria capital, que ali 
assimilariam nao apenas lic;6es inestimaveis 
de grandes professores - em suas mem6-
rias, o estadista brasileiro Joaquim Nabuco, 
par exemplo, recordaria o Pro.fessor Taut
phoeus como "a mais nobre dos modelos 
humanos" -, como sobretudo se embebe
riam do esp:rito de tolerancia e respeito que 
norteava o desenvolvimento de Nova Fribur
bo, que ja no seculo XIX se integrava harmo
niosamente ao nucleo original de friburguen
ses brasileiros de descendencia italiana, por'
tuguesa e sfria. Para a diplomacia brasilei
ra, que tern no E?arao do Rio-Branco o seu 
patrono, Nova Friburgo e tambem uma pre
sen<;:a afetiva: ali se iniciaria o Barao na 
magistratura, como Promotor Publico, de
senvolvendo nos debates da tribuna a habili
dade que o caracterizaria em futuras nego
ciac;6es nos foros bilaterais e multilaterais 
da nascente Republica brasileira. · · 

Nova Friburgo contribuiu tambem, de forma 
decisiva, para a grande expansao da cafei
cultura paulista. De fato, foi em um de seus 
dlstrito::> que se originou a variedade de cafe 
"Java", que mais tarde se espalharia pelas 
fazendas flumineses e alcanc;aria posterior
mente as lavouras do Estado de Sao Paulo. 
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nova friburgo, srmbolo vivo da 
coopera~ao sui~o-brasileira 

Nova Friburgo e, enfim, urn sfmbolo vivo dos 
fecundos resultados da cooperac;ao sufc;a. 
brasileira, refletidos de forma feliz num in
tercambio particularmente intense entre os 
nossos dais paises nos campos econ6mico, 
financeiro e comercial. Ocupa a Sufc;a, a 
prop6sito - e nao o ignora par certo a mi
nha audiencia, constituida em sua maioria 
par homens de neg6cios - a quarto Iugar 
entre os maiores investidores estrangeiros 
no Brasil, apresentando a caracteristica sin
gular de haver mantido no periodo 1971/1975 

· a elevada taxa media de 40% no crescimen
to de tais aportes de capital. 0 comercio 
bilateral, que ja ultrapassava em 1975 a 
barreira dos US$ 300 milh6es, apresenta 
igualmente perspectiVas promissoras. 

· Meus Senhores, 

Tive o privilegio, par quase tres anos, de 
usufruir da hospitalidade sufc;a, quando Cha
fe da Representac;ao diplomatica brasileira 
em Genebra. Nesse periodo, pude observar 
de perto a escrupulosa tenacidadc do povo 
suic;o na preservac;ao e melhoria da quali· 
dade de sua vida. Ali desfrutei, tambem, da 
paz de espirito e da serenidade que a topo
grafia majestosa do pais irnpregna em todos 
os seus habitantes. 

Meus Senhores, 

Ao lhes formular meus meii:Jores votos de 
uma feliz estada no Brasil; desejo muito 
sinceramente que possam encontrar aqui, 
no convivio com a nossa gente, caracteristi
cas similares a hospitalidade, determinac;ao 
e serenidade que constituem algumas das 
rna is altas virtudes do povo sufc;o. 

Muito obrigado. 
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A • 
conven1o de apoio 

~~~i~~~~ ~~finance i ro 
Estado das . ao programa 

r~=~~~;~ de cooperac;Oo 
Azeredo 

do pnud 
da Silveira, ao assinar, no Palacio ftamaraty de Brasilia, em 14 de man;o 

de 1977, o Convenio de Apoio Financeiro ao II Prqgrama de Coopera<;ao Tecnica 
• entre o Brasil e o PNUD (Programa das~a<;6es Unidas para o 

Desenvolvimento). 

Excelentissimo Senhor 
Bradford Morse, 

t::-me especialmente grato saudar Vossa Ex
celencia, em nome do Governo brasileiro .. 

0 ato que acabamos ·de assinar relative a 
contribui~ao brasileira as atividades do Pro
grama das Na~6es Unidas para o Desenvol
vimento em nosso pafs e testemunho da 
importancia que emprestamos a coopera
~ao internacional, canalizada pelo 6rgao das 
Na~oes Unidas que Vossa Excelencia vern 
dirigindo com tanta eficiencia desde o inl
cio de 1976. 

Os projetos desenvolvidos sob' a egide do 
Programa representam importante contribui
~ao para 0 desenvolvimento dos varios se
tores da tecnica nacional, sobretudo em fun
~ao do efeito catalisador e aglutinador de 
recursos Jocais que propicia. Tal contribui
~ao tern tido o seu valor real~ado em vir
tude da eficiente coordena~ao da assistencia 
tecnica fornecida por 6rgaos das . Na~6es 
Unidas atraves do PNUD; o que permite 

maior economia de esfor~os e utiliza~ao 
mais racional dos ·recursos. Tal caracteristi
ca, que tern sua contrapartida na coordena
~ao dos esfor~os naciona is, garantida pel a 
a~ao empreendida · de forma harmoniosa 
pela Secretaria de Planejamento da Presi
dencia da Republica e pelo ltamaraty, deve 
ser preservada, evitando-se, assim, as ten
tativas de atomizar a coopera~ao tecnica 
por meio de canais individualizados das va
rias agendas da ONU. 

eficiencia da coopera!(ao depende 
de boa administra!(ao 

Pais que busca alargar o horizonte de seus 
conhecimentos tecnicos e que pretende co
Jocar esses conhecimentos a servi~o de urn 
desenvolvimento integral, voltado para o ho
mem, o Brasil tern em alta conta a coopera
~ao prestada pelo PNUD. A eficiencia de tal 
coopera~ao depende de varies fatores en
tre os quais a sua boa administra~ao, o que 
inclui a escolha de projetos viaveis e de 

63 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

alto efeito multiplicador. Para tanto, e es
sencial que o PNUD conserve a caracterfsti
ca de universalidade que tern presidido a 
coopera~ao por ele veiculada. Tal universa
lidade pode ser eritendida em dois sentidos. 
Em primeiro Iugar, ela supoe a nao-exclusao 
de paises que, relativamente mais avan~a
dos na trilha do descnvolvimento; necessi
tam ainda da colabora~ao externa para atin
gir os seus otljetivos de melhorar a quali
dade de vida de sua popula~ao, como e o 
caso do Brasil e de outros paises. lmplica, 
por outro lado, o reconhecimento de que os 
projetos do PNUD nao podem ser confina
dos a certas areas especificas, ainda que· 
teoricamente sejam merecedoras de aten~ao 
especial. A enfase que alguns parses tern 
procurado dar a coopera~ao destinada a in
vestimentos sociais basicos, embora corres
ponda a preocupa~6es eticas lor:Jvaveis, pa
dece, a meu ver, de urn equfvoco basico. I!· 
que a assistencia prestada por agencias in
ternacionais e largamente insuficiente para 
atender aos problemas d~sses setores, como 
o demonstra, no caso do Brasil, a despro-. 
por~ao entre as recursos do PNUD e os re
cursos nacionais destinados aqueles inves
timentos. A preocupa~ao excessiva em dire· 
cionar a coopera~ao internacional para se
tores especfficos pode reduzir o seu efeito 
multiplicador e, nessa medida, ter conse
qi.iencias inversas as desejadas. 

No inrcio do proximo ano, Vossa Excelencia 
estara atuando como Secretario-Geral da 

Conferencia sabre Coopera~ao Tecnica en
tre Parses em Desenvolvirnento. I! esta uma 
nova area da coopera~ao internacional que 
se vern delineando de forma promissora e 
a qual o Brasil atribui especial importancia. 
Cremos, com efeito, que, em muitos cam
pos, a experiencia acumulada par alguns pai
ses em desenvolvimento pode ser de grande 
valia para outras na~oes em estagios seme
lhantes de crescimento e progresso tecnico. 
Em certos casas, tal experiencia pode ser 
mais adaptad.a as condigoes particulares dos 

· paises em desenvolvimento. Nesse contexto, 
damos enfase particular aos programas re
gionais de coopera~ao tecnica e vemos com 
agrado o interesse que o PNUD tern demons
trado em colocar em pratica ofertas brasi
leiras para projetos regionais. 

Senhor Administrador, 

0 ato que acabamos de assinar, embora de 
escopo delimitado a aspecto especifico da 
coopera~ao prestada pelo PNUD, e simbolo 
do empenho do Brasil em capacitar-se tec
nologicamente para enfrentar o desafio do 
desenvolvimento, em bases aut6nomas e 
socialmente justas, e do desejo de faze-lo, 
sempre que possivel e necessaria, c;:om o 
apoio da coopera~ao externa. 

Muito obrigado. * 

.. Na pAgina 106, secao Tratados, Acordos, Convi!nios, a integra desse Conv~nio tirmado com o .. .PNUO.' 
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rela~oes ·diplomaticas 

brasil cria 
embaixada na jamaica 

Pelo Decreta n.0 79103, de 10 de janeiro de 
1977, o Pres.idente da Republica, Ernesto 
Geisel, criou a Embaixada do Brasil em 
Kingston, Capital da Jamaica, pals que e 
membro da Organizagao dos Estados Ameri
canos (OEA) e da Comunidade do Caribe. A 
Missao Diplomatica brasileira em Kingston 
era cumulativa com a Embaixada do Brasil 
no Panama. 

concessao 
de agrement 

0 Governo brasileiro concedeu agrement 
aos seguintes Embaixadores estrangeiros: 

lbrahima Macire Sima, do Mali, em janeiro 
de 1977; 

luis Maria Argana, do Paraguai, em janeiro 
de 1977; 

· Ambrosio Garcia Rivera, da Bolivia, em ja
neiro de ·1977; 

Jose Eduardo Menezes Rosa, de Portugal, 
em marc;o de 1977; 

Zouheir Mourabet, da Sfria, em marc;o de 
1977; 

Harrison Elbert Major, de Trinidad-e-Tobago, 
em margo de 1977; 
Shin Shae Myung, da ConHa do Sui, em 
margo de 1977; 
Moussa Sanguiana Camara, da Guine, em 
marc;o de 1977; 
Ahmed Abdui-Nabi Macki, do Sultanato de 
Oman, em marc;o de 1977. 

Foi concedido agrement aos seguintes Em
baixadores brasileiros: 

Armindo Branco Mendes Cadaxa, junto a 
Jamaica, em man;o de 1977; 

Antonio Carlos Diniz de Andrada, junto ao 
Paquistao; em marc;o de 1977; 

Raul Henrique Castro . Silva de Vincenzi, 
junto ao Chile, em mar«;o de 1977; 

David Silveira da Mota Junior, junto a Ve
nezuela, em mar«;o de 1977. 

designa!fao de 
embaixadores brasileiros 

Joao Cabral de Mello Netto, junto a Repu
blica da Guine (cumulativamente com o 
Senegal), em 1.0 de fevereiro de 1977; 

Espedito de Freitas Resende, junto a Santa 
Se, em 22 de fevereiro de 1977; 
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Jorge de Carvalho e Silva, junto a Republica 
Federal da Alemanha, em 16 de mar<;o de 
1977; 

Sergio Luiz Portella de Aguiar, junto a Gra
nada {cumulativamente com Trinidad-e
Tobago), em 22 de mar<;o de 1977; · 

Quintina Simphoroso Deseta, junto a Nica
ragua, em mar<;o de 1977; 

Mario Gibson Alves Barboza, junto a Repu
blica ltaliar.a, em 22 de mar<;o de 1977; · 

Antonio Borges Leal Castello ·Branco Filho, 
junto a Republica Helenica, em 29 de mar<;o 
de 1977; 

Roberto Luiz Assump<;ao de Araujo, junto ao 
Reina do Nepal (cumulativamente com a 
fndia), em 29 de mar<;o de 1977. 

entrega 
de credenciais 

De Embaixadores brasileiros: 

Marcos Antonio de Salvo Coimbra, a Repu
blica do Alto Volta, em 28 de janeiro de 1977; 

Joaquim de Almeida Serra, a Republica do 
Zaire, em 4 de mar<;o de 1977. 

De Embaixadores estrangeiros: 

Antonio N. Protonotaries, da Res,ublica He
lenica, em 14 de fevereiro de 1977; · 

Abde!latif El Khatib, da Republica do Mar
rocos, em 14 de fevereiro de 1977; 

Le6n Roberto Garda Cruz, dos Estados Uni
dos Mexicanos, em 24 de fevereiro de 1977; 

Mulamba Nyunyi Wa Kadima, do Zaire, em 
24 de fevereiro de 1977; 

Norman Statham, do Reina Unido da Gra
Bretanha e da lrlanda do Norte, em 3 de 
mar<;o de 1977; · 

Manuel Francisco Villacorta Viellmann, da 
Guatemala, em 3 de mar<;o de 1977. 

66 

falecimento do 
embaixador carlos alfredo bernardes 

0 Embaixa(.for do Brasil nas Filipinas, Carlos 
Alfredo Bernardes, foi sepultado no cemite
rio Sao Joao Batista, no Rio de Janeiro, no 
dia 26 de mar<;o de 1977, depois de ter sido 
homenageado com as honras militares de . 
estilo. Ao sepultamento compareceram nu~ 
merosos representantes do corpo diploma
tico, alem d~ intelectuais e representantes 
da sociedade carioca. 

Com 61 anos de idade e quase 40 de carreira 
diplomatica, o Embaixador Carlos Alfredo 
Bernardes faleceu em sua residencia, em 
Manilla, no dia 23 de mar<;o, vitima de en
farte. Seu ·corpo chegou ao Rio de Janeiro 
no dia 26 de mar<;o, procedente de T6quio, 
e foi levado diretamente do Aeroporto do 
Galeao para o cemiterio Sao Joao Batista, 
onde mais de 500 pessoas o velaram. 0 
Diretor-Geral do Cerimonial do Ministerio 
das Rela<;6es Exteriores das Filipinas, Em
baixador Rafael A. Gonzales, na qualidade 
de representante do Governo filipino, veio ao 
Brasil acompanhando o corpo do Embaixa
dor Carlos Alfredo Bernardes. 

0 diplomata brasileiro ingressou na carreira 
em 1939, tendo, entre 1961 e 1962, ocupado o 
cargo de Secretario-Geral do Ministerio das 
Rela<;6es Exteriores. Entre as principais mis
s6es que desempenhou, destacam-se: secre
tario da IX Conferencia lnternacional Ame
ricana, em Bogota; secretario da delega<;ao 
brasileira a Conferencia lnteramericana para 
Manuten<;ao da Paz e da Seguran<;a do Con-. 
tinente, no Rio de Janeiro; assessor da de
lega<;ao do Brasil a reuniao comemorativa 
da assinatura da Carta das Na<;6es Unidas; 
conselheiro da missao brasileira junto a 
ONU; integrou durante varies· a nos a dele
ga<;ao do Brasil nas sess6es da Assembleia
Geral da ONU em Nova York; foi delegado 
do Brasil na primeira reuniao da Comissao 
lnteramericana de Energia Nuclear em 
Washington; e representou,. em Chipre, o 
Secretario-Geral da ONU. 
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rela~oes • • comerc1a1s. 

· defega~ao comercial de 
mo~ambique faz sondagens 

Uma delegac;ao comercial de Moc;ambique 
visitou Brasilia nos dias 2 e 3 de fevereiro 
de 1977 com o objetivo de estudar as pos
sibilidades de aumentar o intercambio de 
seu pais com o Brasil. Os visitantes manti
veram contatos com varios 6rgaos da area 
oficial, entre os quais o ltamaraty, onde pro
curaram conhecer o sistema brasileiro de 
formac;ao e aperfeic;oamento de diplomatas, 
mantido pelo Institute Rio-Branco. 

Fizeram parte da comitiva que esteve na 
Capital Federal o vice-governador do Banco. 
de Moc;ambique, Carlos Manuel Adriao Ro
drigues; e urn dos altos funcionarios do Mi
nisterio dos Neg6cios Estrangeiros, Murade 
Isaac Murargy. Outro membro da delegac;ao, 
o administrador da empresa moc;ambicana 
de pesca, Rene Gonc;alves D'Assunc;ao, de
morou-se no Rio de Janeiro. Essa empresa 
opera com 17 barcos pesqueiros compra-. 
dos do Brasil em 1976. · 

feira de tripoli 
exibe produtos brasifeiros 

Pela terceira vez consecutiva, o Brasil par
ticipou oficialmente da Feira lnternacional 
de Tripoli (a 15.a que se realiza), entre 1.0 
e 20 de marc;o de 1977, na Capital da Ubia. 

A presenc;a de empresas brasileiras nessa 
feira foi de grande importancia para o de
senvolvimento e continuidade das relac;oes 
comerciais entre Brasil e Ubia, especial
mente porque os produtos brasileiros, con
siderados de boa qualidade e com · prec;os 
atraentes, representam uma nova opc;ao de 
compra dentro de urn mercado puramente 
de consumo. 

Cerca de 40 pafses participaram da ultima 
. Feira lnternacional de Tripoli, em 1976, du

rante a qual se re.alizaram neg6cios no va
lor de 203 milh6es de d61ares - superior 
em 49,26 por cento sobre as vendas efetua
das na feira de 1975, que foram de aproxi
madamente 136 milhoes de d61ares. A XIV 
Feira contou com a participac;ao de mil ex
positores, dos quais alguns dos mais des
tacados, seja pela apresentac;ao arquiteto
nica de seus pavilh6es, seja pelo numero de 

. participantes, eram da Alemanha Ocidental, 
Franc;a, Espanha, Uniao SoviE§tica, Brasil, 
Egito, Alemanha Oriental, Pol6nia e Rome
nia. As estimativas da direc;ao da feira in
dicam que perto de 650 mil pessoas visi
taram os estandes da mostra em 1976. 

A participac;ao brasileira na XIV Feira lnter
nacional de Tripoli - coordenada pelo Mi
nisterio das Relac;6es Exteriores - com urn 
total de 38 expositores, n.um pavilhao exclu
sive de 584 metros quadrados, permitiu o 
fechamento de ·neg6cios no valor de apro-
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ximadamente 400 mil d61ares durante o 
evento e de um milhao de d61ares ap6s seu 
encerramento. A representac;ao brasileira foi 
uma das mais visitadas. 

o brasil na feira da 
primavera de leipzig 

Com um pavilhao de 500 metros quadrados, 
de que participaram 46 empresas e 14 re
presentantes comerciais, o Brasil esteve 
mais uma vez presente a Feira da Primavera 
de Leipzig, na Republica Democratica Ale
rna (RDA), realizada, neste ana, entre 13 e 
20 de marc;o. 

Nos cantatas com empresas da RDA, foram 
abertas boas perspectivas para a colocac;ao 
de manufaturados brasileiros, sobretudo 
chapas acusticas, texteis (confecc;oes) e ali
mentes processados, como legumes enlata
dos, objeto do interesse especJfico da ca
deia de lojas lntershop. Surgiram, durante a 
Feira de Leipzig de 1977, varias oportuni~ 
dades de exportac;ao para outros paises, no
tadamente Catar, Gana, Republica Federal 
da Alemanha, Suic;a, lnglaterra, Ubano e Her 
Ianda, que se interessaram por alimentos, 
texteis, material esportivo, material de cons-
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truc;ao, cutelaria, cal<;ados, confecc;oes -e 
equipamentos telef6nicos. 

0 pavilhao brasileiro, quer pela original con
cepc;ao arquitet6nica, quer pela qualidade 
e diversidade dos produtos exibidos, cau
sou impressao das mais favoraveis, tanto 
assim que foi um dos escolhidos pelos or
ganizadores da feira para cem3rio das fil
magens com vistas a divulgac;ao internacio
nal da mostra. Altas personalidades locais 
visitaram o pavilhao, entre as quais o Chefe 
de Estado da RDA, Erich Honecker, e a 
Ministro do Comercio Exterior, Horst Solie. 

A Feira de Leipzig, que se realiza ha mais 
de 800 anos, e um dos certames mais im
portantes, senao o mais importante, entre 
as promoc;oes comerciais do genera na Eu
ropa Oriental. Considerada em nossos dias 
um ponto de encontro do comercio Leste
Oeste, ela tern despertado a atenc;ao de 
empresarios de todos os continentes. 

Prova do sucesso da mostra e o crescente 
interesse de Estados e empresas em se fa
zerem representar, o que tern resultado no 
comparecimento, em media, de 9 a 10 mil 
firmas, de cerca de 70 paises. Trata-se de 
uma feira de carater geral, que comporta a 
exposic;ao de qualquer tipo de produto, des
de bens de consumo duraveis e perec!veis, 
ate maquinaria e equipamento pesado. 
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anexos do dossie sabre 
o programa nuclear brasileiro 

Seguem-se trlis dos cinco anexos 
integrantes do dossie intitulado 
0 Prcgrama Nuclear Brasileiro, divulgado 
pela Presidencia da Republica em 10 de 
mar!fO de 1971. 0 Anexo I - Acordo sabre 
Coopera!fao no Campo dos Usos Pacificos 
da Energia Nuclear entn~ Brasil e . 
Republica Federal da Alemanha - foi 
publicado nesta revista, em seu numero 
V, pagina 156. 0 Anexo V- Tratado 
sabre a Nao-Prolifera!tao das Armas 
Nucleares, de 1968 - nao teve a adesao 
do Brasil. 

acordo entre brasil, rfa e aiea 
para a aplica~ao de salvaguardas (anexo ii) 

Este Acordo foi conclufdo em Viena, 
em 26 de fevereiro de"1976, e assinado 

pelo Embaixador Andre Teixeira de 
Mesquita, em nome do Brasil; pelo 

Embaixador Siegfried Balken, em nome 
da Republica Federal da Alemanha; e 

por Sigvard Eklund, em nome da 
Agencia lnternacional de Energia 

Atomica. 

CONSIDERANDO que o Governo da Republica Fe
derativa do Brasil e o Governo da Republica Federal 
da Alemanha concluiram urn Acordo soore Coope
ra~ao no Campo dos ·Usos Pacificos da Energia 

uo importante e fundamental e procurar 
explicitar as convergencias tacitas e 

· maximizar o produto das negocia~oes 
inspiradas no interesse nacional das partes, 

uma vez que os tratados s6 sao realmente 
estaveis e duradouros na medida em que 

representam a harmonizal{ao de posil{oes, 
condil{aO imprescindivel a perenidade dos 

pactos" - Azeredo da Silveira. 

Nuclear em 27 de junho de 1975 (denominado a 
seguir de "o Acordo Bilateral"); 

CONSIDERANDO que a Agencia lnternacional de 
Energia At6mica (referida a seguir como "a Ag€m
cia"} esta autorizada par seu Estatuto a aplicar 
salvaguardas, a pedido das Partes, com rela~ao a 

· qualquer accrdo bilateral ou multilateral; 

CONSIDERANDO que o Governo da Republica Fe
derativa do Brasil e o Govemo da Republica Federal 
da Alemanha solicitaram a Agencia a aplica<;ao de 
suas salvaguardas ao material nuclear fornecido, 

· transferido ou produzido sob o Acordo Bilateral; 

CONSIDERANDO que a Junta de Governadores da 
.Agencia (referida a seguir como "a Junta"} acedeu 
a esta solicita~ao em 24 de fevereiro de 1976; 
EM CONSEQO~NCIA, o Govemo da Republica Fe
derativa do Brasil, o Governo da Republica Federal 
da Alemanha e a Agenda acordaram o seguinte: 

PARTE I 

defini!;iles 

artigo 1 

Para as finalidades deste Acordo: 
a) "Documento de lnspetores" significa o Anexo 
ao documento da Agencia GC(V}INF/39; 

b) "lnstala~ao nuclear" significa: 
1) Uma instala<;ao nuclear principal tal como de· 
finida no paragrafo 78 do Documento de Salvaguar-
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L 

2) Qualquer local onde material nuclear em quan
tidades maiores que urn quilograma efetivo seja 
comumente empregado; 

c) "Material nuclear" significa qualquer material 
tertii ou fissil especial, como definido no artigo XX 
do Estatuto da Ag€mcia; 

d) "lnformac;:ao tecnol6gica relevante" significa 
uma informac;:ao designada como tal por qualquer 
urn dos Governos contratantes que transfira tal in
formac;:ao sabre o projeto, a construc;:ao ou a opera
~ao de uma instalac;:ao nuclear ou equipamento es
pecificado ou sabre a preparac;:ao, uso ou processa
mento de material nuclear ou material especifica
do, em todas as formas que tal informac;:ao possa 
ser transferida, exceto informac;:oes tecnol6gicas 
disponiveis ao publico; 

e) "Documento de Salvaguardas" significa o do
cumento da Agencia INFCIRC/66/Rev. 2; 

f) "Equipamento especificado" significa qualquer 
equipamento que seja especialmente projetado ou 
preparado para o processamento, uso · ou prodw;:ao 
de material nuclear; 

g) "Material especificado" significa qualquer ma
terial que seja especialmente preparado para o pro
cessarnento, uso ou produc;:ao de material nuclear. 

PARTE II 

comprcmisso dos governos contratantes e da ag~n
cia 

artigo 2 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil e o 
Governo da Republica Federal da Alemanha compro
inetem-se a que nenhum dos seguintes itens seja 
usado para a fabricac;:ao de qualquer arma nuclear 
ou para promover qualquer outra finalidade militar 
ou para fabricac;:ao de qualquer outre artefato explo
sive nuclear: 

1) material nuclear ou qualquer instalac;:ao nuclear 
transferida de urn dos referidos Estados para o 
outro; 

2) qualquer instalac;:ao nuclear que seja projetada, 
construlda ou operada em urn dos referidos Esta
dos com base em ou pelo uso de informac;:ao tec
nol6gica relevante transferida do outre; 

3) material nuclear, inclusive gerac;:oes subseqiien
tes de material flssil especial produzido, que tenha 
sido produzido, processado ou usado com base em 
ou pelo uso de: 

a) qualquer instalac;:ao nuclear ou material nuclear 
referido neste Artigo; 

b) qualquer outro item referido no Artigo 7, para
grato 1; ou 
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c) qualquer informac;:ao tecnol6gica relevante · 
transferida de urn dos referidos Estados para o 
outro. 

artigo 3 

1. 0 Govemo contratante do Estado interessado, 
na ocasiao da primeira transferencia de informac;:ao 
tecnol6gica relevante daquele Estado para o outro, 
comunicara a Agencia uma descric;:ao adequada da 
informac;:ao tecnol6gica relevante transferida, se a 
informac;:ao se relaciona com qualquer das seguintes 
areas de cooperac;:ao: 

a) produc;:ao de compostos de material nuclear de 
· pureza conveniente para uso no ciclo do combus
tlvel; 

b) fabricac;:ao de reatores nucleares, outras instala
~oes nucleares ou seus componentes; 

c) enriquecimento de urania; 

d) fabricac;:ao de elementos combustfveis; e 

e) reprocessamento do combustive! irradiado. 

2. Sem restringir o alcance do Artigo 2, qualquer 
instalac;:ao nuclear ou equipamento especificado, 
projetado, construfdo ou operado, dentro de urn pe
rlodo de vinte anos ap6s a comunicac;:ao feita a 
Agencia de acordo com o paragrafo 1 acima, no 
Estado para o qual a informac;:ao tecnol6gica rele· 
vante tenha sido transferida, sera considerado como 
projetado, construldo ou operado com base em ou 
pelo uso de informa~ao tecnol6gica relevante trans· 
ferida, se seu projeto, construc;:ao ou operac;:ao forem 
baseados no mesmo, ou essencialmente no mesmo 
processo, ou processes, ffsico ou.qufmico conforme 
especificado e comunicado a Agencia, de. acordo 
com o poaragrafo 1 acima, pelo Governo do Estado 
do qual a informac;:ao tecnol6gica relevante tenha 
sido transferida. 

artigo 4 

1. A Agencia compromete-se a aplicar suas ~alva~ 
guardas ao material nuclear referido no Artigo 2 a 
fim de assegurar, na medida em que fer capaz, que 
aquele material nuclear nao sera usado para a fa
bricac;:ao de qualquer arma nuclear ou para pro· 
mover qualquer outra finalidade militar ou para 
fabricac;:ao de qualquer outre artefato explosive nu
clear. A Agencia tambem aplicara os dispositivos 
pertinentes do Documento de Salvaguardas as ins· 
talac;:oes nucleares referidas no Artigo 2, com vistas 
a assegurar a efetiva aplicac;:ao de salvaguardas 
sobre material nuclear. 

2. As salvaguardas nao serao aplicadas a minera
~ao ou as atividades de processamento de mi· 
nerios. 

artigo 5 

Os Governos contratantes comprometern-se a facili
tar a aplicac;:ao das salvaguardas previstas neste 
·Acordo e a cooperar com a Agencia, e entre si, 
para aquela finalidade. 
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das, bem como uma instalac;ao critica ou uma ins
fala~ao separada de armazenamento; ou 

PARTE Ill 

invent~rios, listas e notifica!foes 

artigo 6 

1. 0 Governo contratante do Estado do qual a 
transferencia for feita notificara a Agencia sabre: 
a) qualquer transferencia para o outre Estado de 
material nuclear, uma instalar;ao nuclear, equipa
mento especificado ou material especificado; 
b) qualquer transferfmcia para o outre Estado de 
informac;ao tecnol6gica relevante. 

2. Qualquer instalac;ao nuclear ou equipamento 
especificado que seja prejetado, construido ou ope
rado com base em. ou pelo uso de informac;ao tec
nol6gica relevante, transferida de urn Estado para 
o outre, sera notificado a Agencia pelo Governo 
do Estado ao qual a informac;ao tecnol6gica rele
vante tenha sido transferida. 0 Governo do Estado 
do qual a informar;ao tecnol6gica relevante tenha 
sido transferida esta sob a obrigac;ao de consultar 
prontamente o outre Governo se, do ponto de vista 
do primeiro, houver razao para a notificac;ao a Agfm
cia de acordo com este paragrafo. Os Governos con
tratantes, em conjunto ou separadamente, informa
rao, prontamente, a Agencia se surgir qualquer de
sentendimento ·entre eles a respeito da notificac;ao 
ou nao a Agencia, de acordo com este panigrafo, 
sobre uma determinada instalac;ao nuclear ou equi
pamento especificado. 

3. 0 Governo contratante que for o interessado 
notificara a Agencia a respeito de qualquer outra 
instalac;ao nuclear que deva ser relacionada no ln
ventario de acordo com o Artigo 7, Paragrafo 1 b). 

artigo 7 

1. A Agencia estabelecera e mantera urn lnventa
rio relative a cada urn dos referidos Estados. 0 
lnventario sera dividido em tres partes: 

a) a Parte Principal de cada lnventario relacionara: 
i) material nuclear, qualquer instalar;ao nuclear, 
equipamento e material especificados transferidos 
do outro Estado para o Estado interessado; 
ii) qualquer instalac;ao nuclear e equipamento es
pecificado que seja projetado, construido ou ope
rado no Estado interessado, com base em ou pelo 
uso de informac;ao tecnol6gica relevante transferida 
do outro Estado; 
iii) material especificado que tenha side preparado 
ou produzido no Estado interessado com base em 
ou pelo uso de equipamento especificado ou infor
maGao tecnol6gica relevante transferida do outro 
Estado; 
iv) material nuclear, incluindo gerac;oes subse
qiientes de material fissil especial produzido, que 
tenha sido produzido, processado ou usado no Es
tado interessado com base em ou pelo uso de qual
quer item relacionado na Parte Principal do lnven
tario ou qualquer informaGao tecnol6gica relevante 
transferida do outro Estado. 

Se material nuclear vier a substituir qualquer mate
rial nutlear referido em i) e iv) acima, de acordo 
com o par;!lgrafo 25 ou 26 d) do Documento de Salva
guardas, o material substitute sera relacionado no 
Iugar do material nuclear referido em i) e iv) acima. 

b) A Parte Subsidi~ria de cada lnventario relacio
nara: . 

i) qualquer instalac;ao nuclear enquanto contenha 
qualquer equipamento ou material especificado 
enumerado. na Parte Principal do lnventario; 

ii) qualquer instalac;ao nuclear enquanto contenha, 
utilize, produza ou processe qualquer material nu
clear relacionado na Parte Principal do lnventario; 

c) a Parte lnativa de cada lnventario arrolara qual
quer material nuclear que seria normalmente rela
cionado na Parte Principal do lnventario, mas que 
nao esta arrolado porque: 

i) esta isento de salvaguardas de acordo com o 
disposto nos paragrafos 21, 22 ou 23 do Documento 
de Salvaguardas; ou 

ii) as salvaguardas correspondentes esfi!io suspen
sas de acordo com o disposto nos paragrafos 24 ou 
25 do Documento de Salvaguardas. 

2. A Agencia tambem estabelecera e mantera uma 
Lista, a respeito de cada Estado recipiendario, con. 
tendo uma descric;:ao daquelas informac;oes tecno-
16gicas relevantes conforme tenha sido notificado 
de acordo com o Artigo 6 paragrafo 1 b). 

3. A Agencia enviara c6pias de ambos os lnven
tarios e das Listas, referidas no paragrafo 2 acima, 
a ambos os Governos contratantes cada doze meses 
e tambem em quaisquer outras ocasioes especifi
cadas por qualquer dos Governos contratantes em 
solicitac;ao comunicada a Agencia com pelo menos 
duas semanas de antecedencia. 

artigo 8 

1. A notificac;ao disposta no Artigo 6, para
grato 1 a) sera feita normalmente a Agencia nao 
mais de duas semanas ap6s a chegada no Estado 
interessado da instalac;ao nuclear, do material 
nuclear, do equipamento ou material especificado, 
exceto as remessas de material fertil .em quanti
dade que nao exceda a uma tonelada metrica, as 
quais nao estarao sujeitas a exigencia de notifi
cac;ao dentro de duas semanas, mas serao infor
madas a Agencia em intervalos que nao excedam 
tres meses. A notificar;ao disposta no Artigo 6, 
paragrafo 2 sera feita normalmente o mais cedo 
possivel. 

2. .As notificar;oes do Artigo 6, paragrafos 1 a) e 
2) incluirao, na medida do necessario, a compo
sic;ao nuclear e quimlca, a forma fisica e a quan
tidade do material, o tipo e a capacidade do 
equipamento especificado ou instalaGaO nuclear 
envolvida,. a data de embarque, a data de recebi
mento, a· qualificac;ao do consignador e do consig
natario, assim como qualquer outra informa~ao 
pertinente. 

3. Os Governos contratantes tambem comprome
tem-se a dar a Agencia, tao cedo quanto possivel, 
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o conhecimento previo da transferencia de grandes 
quantidades de material nuclear, qualquer insta· 
la~;ao nuclear ou equipamento especificado. 

4. A notificar;ao prescrita no Artigo 6, paragrafo 
1 b) serci feita tao cedo quanto possivel. 

5. 0 conteudo geral, a forma e os prazos das 
notificar;oes previstas no paragrafo 4 acif11il serao 
acordados entre as Partes deste Acordo. 

artigo 9 

1. 0 Governo contratante interessado notificara a 
Agencia, atraves de relat6rios de acordo com o 
Documento de Salvaguardas, de qualquer material 
fissil especial produzido durante o periodo coberto 
pelo relatorio em qualquer dos itens descritos no 
Artigo 7, pan3grafos 1 a) e b) ou por sua utiliza<;ao. 
Ao ser recebida a notificar;ao, a Agencia relacionara 
tal material produzido na Parte Principal do lnven
tario. A Agencia pede verificar o calculo das quan
tidades de tal material. Ajustes necessaries no 
inventario serao feites per acordo entre a Agencia 
e o Governo contratante interessado. Ate o acordo 
final entre a Agencia e o Governo contratante 
interessado serao utilizados OS calculos da Agencia •. 

2. 0 Governo centratante interessado notificara a · 
Agencia, atraves de relatorios de acordo com o 
Documento de Salvaguardas, de qualquer material 
nuclear que deva ser arrolado na Parte Principal 
do lnventario conforme o Artigo 7, para grato l a) iv). 
No recebimento da notificar;ao, a Agencia relacio-. 
nara tal material nuclear na Parte Principal do 
lnventario. 

artigo 10 

1. Quando qualquer item relacienado na Parte 
Principal do lnventario de urn dos referidos Estados 
for transferido para o outro, as modificar;oes ne
cessarias serao feitas nos respectivos inventarios . 
na data em que o item em aprer;o tiver sido rece
bido no Estado interessado, desde que a notifi
ca~;iio prevista no Artigo 6, paragrafo ~tenha sido 
recebida pela Agencia. 

2. 0 Governo contratante i.lteressado notificara a 
Agencia de qualquer transfen§ncia de item relacio
nado na Parte Principal de seu lnventario para 
um recipiendario que nao se encontre em nenhum 
dos referidos Estados. Tal item pode ser transferido 
e, depois da transferencia, sera retirado do lnven
tario, somente se providencias tiverem sido tomadas 
pela Agencia para aplicar salvaguardas com res
peito a tal item. Quando qualquer dos itens seguin
tes for transferide, os Governos contratantes noti
ficariio conjuntamente a Agencia de tal transfe
rencia e 0 item em questao sera retirado do 
lnventario somente qu'ando recebida pela Agencia 
tal notifica~;ao conjunta: · 

a) · urania enriquecido em mais de 20% em urania 
235, urania 233 e plutonic, excetuando-se, porem, 
pequenas quantidades desses materiais, necessa
rias, por exemplo, para fins de laborat6rio; 
b) usinas para fabricar;ao de elementos combus
tiveis para a produ~ao de elementos contendo 
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urania enriquecido em urania 235 em mais de 20%, 
urania 233 ou plutonic; 

c) usinas para reprocessamento de elementos com
bustiveis irradiados; e 

d) usinas para enriquecimento de ur8nio. 

Notificar;oes conjuntas serao tambem usadas no 
caso de transferencia de componentes criticos im
portantes de qualquer das usinas referidas em b), 
c) e d) acima. 

3. lnformac;ao tecnol6gica relevante pode ser 
transferida para urn recipiendario que nao se en
centre em nenhum dos ditos Estados, somente se 
a Agencia tivej;. tornado providencias para· aplicar 
salvaguardas com relac;ao ao uso da informa9ao 
transfer!da. 

artigo 11 

1. Sempre que material nuclear, equipamento ou 
material especificados relacionados na Parte Prin
cipal do lnventario de urn dos referidos Estados 
for transferido para uma instalac;ao nuclear dentro 
desse Estado, a qual niio esteja ainda arrolada 
naquele lnventario, a notificac;ao necessaria con
forme o Artigo. 6, par;3grafo 2, sera feita a Agencia 
antes que tal transferencia venha a ser efetuada. 
Nenhuma dessas transferencias pode ser feita ate 
que a Agencia tenha confirmado que celebrou 
ajustes de acordo com o Artigo 15, pan1grafo 2, 
com respeito aquela instala~;ao. 

2. A notificac;ao prevista no paragrafo 1 acima 
sera feita a Agencia com suficiente antecedencia 
de maneira a habilitar a Agencia a tamar as medi
das ali estipuladas, antes de efetuada a transfe
rencia. A Agencia determinara prontamente qual
quer ac;ao necessaria. 0 conteudo dessas notifi
cac;oes obedecera, na medida necessaria, as 
exig€mcias do Artigo 8, paragrafo 2. 

artigo 12 

A Agenda isentara de salvaguardas o material 
nuclear nas condir;oes previstas nos paragrafos 21, 
22 ou 23 do Decumento de Salvaguardas e suspen
dera as salvaguardas quanta ao material nuclear 
nas cendir;oes previstas nos paragrafos 24 ou 25 
daquele Documento. 

artigo 13 

0 material nuclear sera eliminado do lnventario 
correspondente e as salvaguardas da Agencia nele 
incidentes terminarao, como disposto nos para
grates 26 e 27 do Documento de Salvaguardas. As 
instala<;oes nucleares, o material e equipamento 
especificados arrolados na Parte Principal do ln
ventario serao eliminados do lnventario correspon-

. de:~te sempre e quando a Agencia determlnar que 
tais instala<;oes nucleares, equipamento e material 
especificados foram consumidos, nao mais sao uti
lizaveis para qualquer atividade nuclear pertinente 
do ponto de vista das salvaguardas ou se tornaram 
praticamente irrecuperaveis. A Agencia terminara 
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tambem a aplica<;:ao das salvagua.rdas deste Acordo 
em relacao ao material nuclear eliminado do lnven
tario correspondente, como previsto no Artigo 10, 
para grato 2. · · 

PARTE.IV 

procedimentos de salvaguardas 

artigo 14 

Ao aplicar salvaguardas, a Agenda devera observar 
os· princfpios estabelecidos nos paragrafos 9 a 14 
do Documento de Salvaguardas. 

artigo 15 

1. bs procedimentos de salvaguardas a serem 
ap!icados pela Agencia sao os especificados no 
Documento de Salvaguardas, bern como os proce
dimentos adicionais que venham a resultar do 
p'rogre'sso tecnol6gico conforme venham a acordar 
a Agencia e o Governo contratante interessado. 

2. A Agenda celebrara ajustes subsidiaries com 
cada Governo contratante para a implementa<;:ao 
dos procedimentos de salvaguardas, os quais inclui
rao disposi<;:oes apropriadas de conten<;:ao e vigi
lancia bern como quaisquer procedimentos neces
saries ·para manter e verificar a corre<;:ao do 
lnventario, com respeito a equipamento e material 
especificados. 

3. A Agencia tera o direito de solicitar a infor
ma<;:ao a que se refere o paragrafo 41 do Documento 
de Salvaguardas e a realizar as inspe<;:oes mencio
nadas no paragrafo 51 do mesmo Documento. 

artigo 16 

Se a Junta decidir que ocorreu qualquer infracao 
a este Acordo, instara o Governo contratante in
teressado a sana-fa imediatamente e tara os rela
t6rios que julgar apropriados. No caso de o Governo 
contratante interessado nao adotar as m:i!didas cor
retivas necessarias em prazo razoavel, a Junta 
podera tamar quaisquer das outras medidas pre
vistas no Artigo XII.C do Estatuto da Agencia. A 
Agencia notificara prontamente ambos os Governos 
contratantes no caso de qualquer decisao da Junta 
em conformidade com o presente Artigo. 

PARTE V 

lnspetores da ag6ncia 

artigo 17 

Os lnspetores da Agencia, no desempenho de fun
coes decorrentes deste Acordo, serao regidos pelas 

disposi~oes do Documento dos lnspetores. Entre
tanto, o pan3grafo 4 do Documento dos lnspetores 
nao se aplicara em rela<;:ao a qualquer instala<;:ao 
nuclear ou material nuclear aos quais a Agencia 
tenha acesso em qualquer momenta, de acordo 
com o Documento de Salvaguardas. Os prccedimen
tos efetivos para implementar o paragrafo 50 do 
Documento de Salvaguardas na Republica Federa
tiva do Brasil e na Republica Federal da Alemanha 
serao acordados entre a Agencia e o Governo 
contratante interessado antes do arrolamento da 
instalacao ou material nuclear no lnventario. 

artigo 18 

Os Governos contratantes aplicarao as disposicoes 
pertinentes do Acordo de Privilegios e lmunidades 
da. Agencia aos lnspetores da Agencia no desem
penho das funcoes resultantes deste Acordo, bern 
como a qualquer propriedade da Agencia utilizada 
pelos mesmos. 

PARTE VI 

prote!;ao fisica 

artigo 19 

Cada Governo contratante mantera a Agencia infor
mada das medidas que tamara para assegurar a 
prote<;:a6 ffsica de material nuclear, instala~oes 
nucleares e equipamento especificado. 

PARTE VII 

finan!;as 

artigo 20 

Cada Parte deste Acordo arcara com qualquer des
pesa incorrida na implementacao das responsabili
dades decorrentes deste Acordo. Contudo, a Agencia 
reembolsara a urn Governo contratante de quaisquer 
despesas especiais, inclusive aquelas mencionadas 
no paragrafo 6 do Documento· dos lnspetores, que 
o Governo contratante interessado ou pessoas sob 
sua' jurisdicao venham a efetuar mediante pedido 
escrito da Agencia. Esse reembolso s6 sera devido 
se o Governo contratante interessado tiver feito 
comunicacao a respeito a Agencia antes que tenha 
ocorrido a despesa. Estas disposi<;:oes nao impe
dirao a atribuicao de despesas decorrentes de ina
dimplemento de uma das Partes em rela~ao a este 
Acordo. 
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artigo 21 

1. 0 Governo contratante do Estado interessado 
assegurara que qualquer protec;ao contra riscos de 
terceiros, inclusive qualquer seguro ou outra garan· 
tia financeira, que cubra um incidente nuclear em 
instalac;ao nuclear naquele Estado, seja aplicada 
a Agencia e seus inspetores no exercicio das fun
c;6es previstas neste Acordo, na mesma medida em 
que aquela protec;ao se aplique a seus nacionais. 

2. Qualquer reclamac;ao por qualquer dos Governos 
contratantes contra a Agencia ou pela Agcncia 

· ou contra qualquer dos Governos contratan
tes a respeito de qualquer dane, que nao seja 
dane decorrente de incidente nuclear, resultarite da 
implementac;ao de salvaguardas sob este Acordo, 
sera resolvida de acordo com o direito internacio
nal. 

PARTE VIII 

interpretat;:ao e aplicat;:ao do acordo e solut;:ao de 
controversias 

artigo 22 

A pedido de qualquer uma das Partes deste Acordo 
havera consultas sabre qualquer questao decorren· 
te da interpretac;ao ou aplicac;ao deste Acordo. 

artigo 23 

1. As Partes procurarao resolver por negocra.;ao 
qualquer controversia decorrente da interpretac;ao 
ou aplicac;ao deste Acordo. 

2. Se uma controversia nao puder ser dirimida por 
negociac;ao, ou por outros meios acordados pelas 
Partes interessadas, sera submetida, por sollcitac;ao 
de uma das Partes interessadas, a um tribunal ar
bitral, assim constituido: 

a) se a controversia envolver apenas duas das Par
tes contratantes, as tres Partes concordando que a 
terceira Parte nao esta implicada, as duas Partes 
envolvidas designarao cada uma um arbitro e os 
dois arbitros assim designados elegerao um tercei
ro, que sera o presidente do tribunal. Nao havendo 
qualquer das Partes designado arbitro dentro de 
trinta dias ap6s o pedido de arbitragem, qualquer 
delas podera solicitar ao Presidente da Corte lnter
nacional de Justic;a que indique um arbitro. 0 mes. 
mo procedimento sera aplicado se trinta dias ap6s 
a designac;ao ou indicac;ao do segundo arbitro 0 
terceiro arbitro nao tiver side eleito; ou 

b) se a controversia envolver as tres Partes deste 
Acordo, cada Parte designara um arbitro, e os tres 
arbitros assim designados, por unanimidade, elege
rao um quarto arbitro, que sera o Presidente, bern 
como um quinto arbitro. Se dentro de trinta dias 
ap6s o pedido de arbitragem qualquer das Partes 
nao tiver designado um arbitro, qualquer uma das 
Partes podera pedir ao Presidente da Corte Inter-
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nacional de Justic;a que indique o numero neces
saria de arbitros. 0 mesmo. procedimento se apli
cara se, decorridos trinta dias da designac;ao ou 
indicac;ao do terceiro dos tres primeiros arbitros, 
o Presidente ou o quinto arbitro nao tiverem sido 
eleitos. 

3. A maioria dos Membros do tribunal constituira 
quorum, e todas as decis6es requererao o assenti
mento de pelo menos a maioria. 0 processo arbitral 
sera estabelecido pelo tribunal. As decis6es do tri· 
bunal, intluindo todas as deliberac;6es referentes a 
sua constituic;ao, procedimento, jurisdic;ao e a di· 
visao das despesas de arbitragem entre as Partes 
serao obrigatc\rias para todas elas. A remunerac;ao 
dos arbitros S!ilra determinada pelo mesmo criteria 
utilizado no que diz respeito aos juizes ad hoc da 
Corte lnternacional de Justic;a. 

artigo 24 

Decis6es da Junta referentes a implementac;ao des
te Acordo, excetuando-se as que se relacionem uni· 
camente com os Artigos 20 e 21, terao, se assim 
nelas estiver estipulado, execuc;ao imediata pelas 
Partes, aguardando a decisao final de qualquer 
controversia. 

PARTE IX 

clausulas finais 

artigo 25 

Qualquer emenda a este Acordo requerera o con· 
sentimento das Partes. Se a Agencia modificar o 
Documento de Salvaguardas, o escopo do sistema 
de salvaguardas ou o Documento dos lnspetores, 
este Acordo sera emendado, se ambos os Governos 
contratantes assim o requererem a fim de levar em 
conta qualquer dessas modificac;oes ou todas elas. 
Acrescimos ao Documento de Salvaguardas que ve
nham a ser aprovados pela Junta para abranger 
procedimentos especiais de salvaguardas com· res
peito a usinas para a separac;ao dos isotopes de 
material nuclear serao aplicaveis sob este Acordo. 

artigo 26 

Este Acordo tambem se aplicara a Berlim (Oeste) · 
desde que o Governo da Republica Federal da Ale
manha nao fac;a uma declarac;ao em contrario ao 
Diretor-Geral da Agencia e ao Governo da Repu
blica Federativa do Brasil ate tres meses de pais 
da entrada em vigor do presente Acordo. 

artigo 27 

Este Acordo entrara em vigor com a assinatura 
pelo representante autorizado do Governo da Re
publica Federativa do Brasil, p.elo ~epresentante au
torizado do Governo da Republica Federal da Ale· 

· manha e pelo Diretor-Geral da Agencia, au de seu 
representante. ' 
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artigo 28 

1. Este Acordo permanecera em vigor ate que, de 
conformidade com este Acordo: 

a) salvaguardas tenham terminado em rela~ao a 
todo material nuclear, inclusive gera~oes subse
qiientes de material fissil especial produzido, su
jeito a salvaguardas sob este Acordo; e 

b) todos os outros itens tenham sido eliminados 
dos inventarios. 

2. Se ap6s a expira~ao do presente Acordo, uma 
instala~ao nuclear ou equipamento especificado 
forem projetados, construidos ou operados em qual
quer dos Estados com base em ou mediante o uso 
de informa~ao tecnol6gica relevante transferida do 
outro, este Acordo voltara, imediatamente, a vi
gorar. 

artigo 29 

1. Com respeito a Republica Federal da Alema
nha, as estipula<;oes do Tratado de 1.0 de julho 
de 1968 sabre a Nao-Prolifera~ao de Armas Nuclea
res, bern como dos Tratados que criaram a Comu
nidade Econ6mica Europeia e a Comunidade Euro
peia de Energia At6mica e do Acordo de 5 de abril 
de 1973 em implementa~ao do Artigo I I I 1) e 4) 
do Tratado de Nao-Prolifera<;ao de Armas Nucleares 
nao serao atingidos par este Acordo. 

2. 0 referido Acordo de 5 de abril de 1973, en
quanta permanecer em vigor, tera o efeito de sus
pender a aplica<;ao de salvaguardas deste Acordo 
na Republica Fe:deral da Alemanha. 

estatuto da agencia internacional 
de energia atomica (anexo Ill) 

Assinado na conferencia internacional para a 
cria!(iio da AIEA, na sede da Organiza!(iio das 

Na!(oes Unidas, Nova York, em 26 de outubro de 
1956. Aprovado pelo Decreta Legislative n.0 24, 

de 24 de julho de 1957. 0 instrumento de 
ratificacao foi depositado em 29 de julho de 1957. 

Promulgado pelo Decreta n.0 42 155, de 27 de 
agosto de 1957. Publicado no Diario Oficial, 

da Uniao, de 3 de setembro de 1957. 

decreta nC? 42.155, de 27 de 
agosto de 1957 

Promulga o Estatuto da Agencia lnternacional de 
Energia Atomica, assin<ido na sede das Naciies 
Unidas, em Nova York, em 26 de outubro de 1956. 

0 Presidente da Republica: 

Havendo o Congresso Nacional aprovado, · pelo De
creta .Legislative n.0 24, de 24 de julho de 1957, 

o Estatuto da Agencia lnternacio.nal de Energia 
Atomica, assinado na Sede das Na<;6es Unidas, em 
Nova York, em 26 de outubro de 1956; e havendo 
sido ratificado, pelo Brasil, por Carta de 25 de 
julho de 1957, e tendo sido depositado, a 29 de 
julho de 1957, junto ao Governo dos Estados Uni
dos da America, em Washington, o lnstrumento bra
sileiro de ratifica~ao do referido Estatuto: 

Decreta que o mencionado Estatuto, apenso p6r 
c6pia ao presente· Decreta, seja executado e cum
pride tao inteiramente como nele se contem. 
Rio de Janeiro, em 27 de agosto de 1957; 136.o da 
lndependencia e 69.0 da Republica. 

JUSCELINO KUBITSCHEK 

Jose Carlos de Macedo Soares 

o estatuto da aiea, na Integra 

artigo I . .. 
institui!(iio da agencia 

As .Partes ao presente Estatuto instituem uma Agen
cia lnternacional de Energia Atomica, doravante de
signada como "a Agencia", em conformidade com 
as disposi<;oes e condi~oes estabelecidas a seguir. 

artigo II 

objetivos 

A Agencia procurara · acelerar e aumentar a con
tribui~ao da energia at6mica para a paz, a saude 
e a prosperidade no mundo inteiro e se assegurara, 
na medida de suas possibilidades, que a assisten
cia prestada par ela propria, a seu peoido ou sob 
sua dire~ao ou controle, nao seja utilizada de ma
neira a contribuir para fins militares. 

artigo Ill 

fun!(iies 

A Agencia esta autorizada a: 

1. Fomentar e facilitar, no mundo inteiro, o de
senvolvimento e a aplica<;ao pratica da energia atO
mica para fins pacificos, assim como as pesquisas 
nesse campo; atuar como intermediaria, quando 
para tal solicitada, a tim de conseguir que urn de 
seus membros preste servi<;os ou forne<;a materiais, 
equipamento ou instala<;6es a outro membra; e rea
lizar qualquer opera~ao ou prestar qualquer ser
vi~o que seja de utiiidade para o desenvolvimento 
ou a aplica~ao pratica da energia at6mica para fins 
pacificos ou para as pesquisas nesse campo; 

2. Prover, em conformidade com o presente Esta
tuto, os materiais, servi<;os, equipamentos e instala
coes necessaries ao desenvolvimento e a aplica<;ao 
pratica da energia atomica para fins pacificos, in
clusive a produ<;ao de energia eltHrica, assim como 
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a pesquisa nesse campo, levando em devida conta 
as necessidades das regioes subdesenvolvidas do 
mundo; 

3. Fomentar o intercambio de informa~oes cientf
ficas e tecnicas sabre a utiliza~ao da energia ato
mica para fins pacificos; 

4. Estimular o intercambio e a forma<;ao de cien
tistas e especialistas no campo da utiliza<;ao da 
energia. ate mica para fins pacificos; 

5. lnstituir e aplicar salvaguardas destinadas a 
assegurar que os materiais fissionaveis especiais e 
outros materiais, assim como os servi<;os presta
dos, o equipamento, as instala<;oes e as informa
<;oes fornecidos pela propria Agencia ou a seu pe- · 
dido, ou ainda sob sua dire<;ao ou controle, nao 
sejam utilizados de maneira a contribuir para firis 
militares; e estender a aplica<;ao dessas salvaguar
das, a pedido das partes, a qualquer acordo bila
teral ou multilateral ou, a pedido de um Estado, 
a qualquer atividade desse Estado no campo da 
energia atomica; 

6. Estabelecer ou adotar, em consulta e, quando 
· for o caso, em colabora<;ao com os 6rgaos compe

tentes das Na<;oes Unidas e com as agencias espe
cializadas interessadas, normas de seguran<;a des
tinadas a proteger a saude e a reduzir ao minima 
os perigos para a vida e a propriedade (inclusive 
normas de seguran<;a para as condi<;oes de traba
lho); prover a aplicac;ao dessas normas as sua's pr6-
prias opera<;oes, assim como as cpera<;oes em que 
sejam utilizados produtos, servi!;:os, equipamento, 
instala<;oes e informa<;oes fornecidos pela propria 
Agencia ou a seu pedido, ou ainda sob sua dire<;:ao 
ou centrale; e tamar medidas para a apiica<;:ao 
dessas normas, a pedido das partes, a opera<;6es 
efetuadas em virtude de urn acordo bilateral ou 
multilateral ou, a pedido de um Estado, a qualquer 
atividade desse Estado no campo de energia ate
mica; 

7. Adquirir ou criar as instala<;:oes, os estabe!eci
mentos e o equipamento necessaries ao exercfcio 
de suas atribuic;oes autorizadas, sempre que o equi
pamento, os estabe!ecimentos e as instala~oes, que 
de outro '1lodo estariam a disposi<;ao da Agencia 
na regiao 1r1teressada, sejam inadequados ou so dis
ponfveis em condi<;oes que considere insatisfa-
·t6rias. . 

B) No exerddo de suas fun<;oes, a Agencia: 

1. Atuara em conformidade com os principios e 
objetivos das Nacoes Unidas, para fomentar a paz 
e a cooperacao internacional, e de acordo com a 
polftica das Na<;oes Unidas no sentido de alcan<;ar 
um desarmamento universal, com as devidas salva
guardas, e em conformidade com qualquer acordo 
internacional celebrado em aplica~ao dessa po!i
tica; , ,··~ 

2. Estabe!ecera centrale sabre a utiliza<;ao des 
materiais fissionaveis especiais por ela recebidos, 
a tim de assegurar que esses materiais sejam em
pregados unicamente para fins pacificos; 

3. Repartira seus recursos de modo a garantir a . 
sua eficaz utiliza<;ao e a obter o maier beneficia 
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geral possfve! em todas as reg1oes do mundo, le
vando em conta as necessidades espedais das re-
gioes subdesenvolvidas; · · 

4. Apresentara re!at6rios anuais sabre seus traba
lhos a Assembleia Geral das Na<;6es Unidas e, quan
do necessaria, ao Conselho de Seguran~a: se, em 
rela<;ao as atividades da Agencia, surgircm ques
toes que sejam da competencia do Conselho de 
Seguran~a a Agenda notifica-lo-a, como 6rgao ao 
qual incumbe a responsabilidade principal pela 
manuten<;ao da paz e da seguran<;a internacional; 
ela podera igualmente tamar as medidas previstas 
no presente Estatuto, inclusive as enumeradas no 
paragrafo "c" do Artigo XII; 

5. Apresentara relat6rios ao Conselho Economico 
e Social e aos demais 6rgaos das Na<;:oes Unidas, 
sabre questoes da respectiva competencia desses 
6rgaos. 

C) No exercicio de suas fun<;:oes, a Agenda nao 
subordinara a assistencia prestada a seus mem
bros a condi<;oes polfticas, economicas, militares ou 
quaisquer outras incompativeis com as disposi~6es 
do presente Estatuto. 

D) Sob reserva das disposi<;oes do presente Esta
tuto e das des acordos que, em conformidade com 
o mesmo concertem um Estado, ou grupo de Esta
dos, e a Agencia, esta exercera suas fun<;oes com 
o devido respeito pelos direitos soberanos dos Es
tados. 

artigo IV 

membros 

A) Os membros fundadores di'! Agenda serao os 
Estados-Membros das Na<;6es Unidas ou de qual
quer agencia espedalizada que tiverem assinado o 
presente Estatuto, dentro de noventa dias a partir 
da data em que for aberto a assinatura, e que ti
verem depositado um instrumento de ratifica~ao. 

Bl Os outros membros da Agencia serao os Esta
dos que, membros ou nao das Na~oes Un~das ou 
de qualquer agenda especializada, depositem um 
instrumento de aceita<;ao do· presente Estatuto, 
desde que sua administra<;ao como membro tenha 
sido aprovada pela Conferencia Geral, par · reco
menda<;ao da Junta de Governadores. Ao recomen
dar e aprovar a admissao de um Estado, a Junta 
de Governadores e a Conferencia Geral deverao 
assegurar-se de que .esse Estado se enccntra em 
condi<;:6es de cumprir as obriga~6es que incumbem 
aos membros da Agenda e de que se acha dis-· 
posto a faze-lo, levando ainda em devida conta a 

· sua capacidade e seu desejo de agir em confor
midade com os objetivos e principios da Carta das 
Na<;oes Unidas. 

C) A Agencia fundamenta-se no princfpio da igual
dade soberana dos membros os quais, a tim de 
terem assegurados os direitos e privilegios que de-. 
correm da qualidade d!i! membros da Agencia, ·de
veriio cumprir de boa fe as obriga~6es contrafdas 
de conformidade com o ~resente Estatuto. 
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artigo V 

conferencia geral.. 

A) Uma Conferencia Geral, composta de represen- . 
tantes de todos os membros da Agencia, reunir-se-a 
em sessao ordin·aria · anual e celebrara as sessoes 
extraordinarias que o Diretor-Geral convocar a pe
dido da Junta de Governadores ou da maioria dos 
membros. As sessoes serao celebradas na sede da 
Agencia, salvo decisao contraria da Conferencia 
Geral. 

8) Nas aludidas sessoes, cada membra sera re
presentado par urn delegado, que podera ser acom
panhado de suplentes e assessores. As despesas de 
viagem e de estada de cada delega<;ao correrao por 
conta do membra interessado. 

· C) No principia de cada sessao, a Conferencia Ge
ral elegera o Presidente e as demais membros da 
Mesa, os quais desempenharao suas fun<;oes du
rante todo o perfodo da sessao. Sob reserva das 
disposi<;oes do presente Estatuto, a Conferencia 
Geral estabelecera o seu regimento. Cada membra 
da Agencia dispora de urn voto. As decisoes a que 
se refere o paragrafo H do Artigo XIV, o paragrafo 
C do Artigo XVIII e o paragrafo B do Artigo XIX 
serao tomadas por maioria de dais ter<;os dos mem
bros presentes e votantes. As decisoes sabre outras 
questoes, inclusive a determinacao de questoes adi
cionais ou categorias de questoes que devam ser 
resolvidas par maioria de dais ter:;:os, serao to
madas pela maioria dos membros presentes e vo
tantes. 0 quorum sera constituido pela maioria dos 
membros. 

D) A Conferencia Geral podera discutir qualquer 
questao ou assunto no ambito do presente Estatuto, 
ou que se refira aos poderes e funcoes de quais
quer dos 6rgaos nele previstos, e podera fazer re
comenda:;:oes sabre essas questoes au assuntos aos 
membros da Agencia, a junta de Governadores ou 
a ambos. 

E) A Conferencia Geral: 

1. Elegera os membros da Junta de Governadores 
em conformidade com o Artigo VI; 

2. Aprovara a admissao de novas membros, em 
conformidade com o Artigo IV; 

3. Suspendera os privilegios e direitos de um 
membra, em conformidade com o Artigo XIX; 

4. Examinara o relat6rio anual da Junta; 

5. Em conformidade com o Artigo XIV, aprovara 
o or<;amento da Agencia, recomendado pela Junta, 
ou remete-lo-a a essa ultima, com suas recomen
dacoes sabre o conjunto ou as partes, para que 
lhe seja novamente submetido pela Junta; 

6. Aprovara os relat6rios a serem submetidos as 
Na<;oes Unidas, em conformidade com o acordo 
oue estabele-:a as relacoes entre a A~encia e esse 
6rgaos, com excec;ao dos relat6rios mencionados no 
paragrafo C do Artigo XII, ou os remetera a Junta 
com suas recomenda:;:oes; 

7. Aprovara quaisquer acordos entre a Agencia e 
as Nac;oes Unidas ou outras organizac;oes, a que 

se refere 0 Artigo XVI, ou OS devolvera a Junta com 
suas recomenda<;oes, para que lhe sejam novamen
te submetidos; 

8. Aprovara regras e limitac;oes com respeito a fa
culdade da Junta para contratar emprestimos, em 
conformidade com o pan3grafo G do Artigo XIV; 
aprovara as regras relativas a aceitac;ao de contri
bui<;oes voluntarias pela Agencia; e aprovara, se
gundo o paragrafo F do Artigo XIV, a forma em 
que podera ser utilizado o fundo geral, menciona
do nesse paragrafo; 

9. Aprovara emendas ao presente Estatuto, em 
conformidade com o paragrafo C do Artigo XVI II; 

10. Aprovara a nomeacao do Diretcr-Geral em con-
formidade com o paragrafo A do Artigo VII. · 

F) A Conferencia Geral esta autorizada a: 

1. Tomar decisoes sabre qualquer assunto que a 
Junta de Governadores lhe tenha expressamente re
metido para esse fim; 

2. Apresentar questoes ao exame da Junta de Go
vernadores e solicitar-lhe que apresente relat6rios 
sabre qualquer assunto relative as fun<;oes da 
Agencia. 

artigo VI 

junta de governadores 

A) A Junta de Governadores tera a seguinte com
posi<;ao: 

1. A Junta de Governadores que se retira desig
nara, para participarem da Junta, os nove membros 
mais avam;ados da Agencia no campo da tecnolo
gia da energia atomica, · inclusive da produ<;ao de 
materias ferteis, e o membra mais adiantado no 
ramo da tecnologia da energia atomica, inclusive 
da produ<;ao de materias ferteis, em cada uma das 
seguintes regioes, nas quais nao esteja situado 
nenhum dos nove membros antes mencionados: 
1) America do Norte 
2) America .latina 
3). Europa Ocidental 
4) Europa Oriental 
5) Africa 
6) Oriente Medio e Asia Meridional 
7) Sudeste da Asia e Pacifico 
8) Extremo Oriente 

2. A. Conferencia Geral elegera para que fac;am 
parte d~ Junta de Governadores: 

a) vinte membros da Agencia, dando devida aten
c;ao a uma representa<;ao eqi.iitativa, na Junta como 
um todo, dos membros das regioes relacionadas no 
subparagrafo A.1 do presente Artigo, de maneira 
que a Junta inclua sempre nesta categoria cinco 
Representantes da regiao "America latina", qua
tro Representantes da regiao "Europa Ocidental", 
tres Representantes da regiao "Europa Oriental", 
quatro Representantes da regiao "Africa", dais Re
presentantes da regiao "Oriente Medio e Asia Me-
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ridional", um Representante da regiao "Sudeste da 
Asia e Pacifico" e um Representante da regiao "Ex
treme Oriente". 

Nenhum membro desta categoria podera, ao h~r
mino de seu mandate, ser reeleito na mesma cate
goria para um novo mandate; 

b) um outre membro entre os pertencentes a se
guintes regioes: 

Oriente Medic e Asia Meridional 
Sudeste da Asia e Pacifico 
Extreme Oriente 

C) um outro membra entre OS pertencentes as Se
guintes regi6es: 

Africa 
Oriente Medio e Asia Meridional 
Sudeste da Asia e Pacifico 

B) As designac;oes previstas no subparagrafo A.l 
realizar-se-ao dentro de urn periodo nao inferior a 
sessenta dias antes da abertura da sessao anual 
ordinaria da Conferencia Geral. As eleic;oes previs
tas no subparagrafo A.2 do presente artigo serao 
efetuadas no curso das sessi5es anuais ordinarias 
da Conferencia Geral. 

C) Os membros representados na Junta de Gover
nadores, de acordo com o subparagrafo A .1 do pre
sente artigo, exercerao suas func;oes desde o tim 
da proxima sessao ordinaria da Conferencia, pos
terior a sua designac;ao, ate o tim da sessao anual 
ordinaria seguinte da Conferencia Geral. 

D) Os membros representados na Junta de Gover
nadores, de conformidade com o subparagrafo A.2 
do presente artigo, exercerao suas fun<;:i5es desde 
o fim de sessao ordinaria anual da Conferencia 
Geral, durante a qual tiverem sido eleitos ate o 
fim da segunda sessao anual ordinaria subsequen-
te da Conferencia Geral. · 

E) Cada membra da Junta de Governadores dispo
ra de um voto. As decisoes sobre a. montante do 
orc;amento da Agencia serao tomadas par maioria 
de dois terc;os dos membros presentes e votantes, 
como previsto no paragrafo H do Artigo XIV. As 
decisi5es sabre outros assuntos, inclusive a deter
minac;ao de quest6es adicionais ou categorias de 
questoes a serem resolvidas por maioria de dais 
terc;os, serao tomadas por maioria dos membros 
presentes e votantes. 0 quorum sera constituido por 
dois terc;os de todos os membros da Junta. 

F) A Junta de Governadores tera autoridade para 
desempenhar as func;oes da Agencia, em conformi
dade com o presente Estatuto, sob reserva de suas 
responsabilidades em relac;ao a Conferencia Geral, 
tal como nele previsto. · 

G) A Junta de Governadores reunir-se-a todas 
as vezes que julgar necessaria. As reun10es serao 
realizadas na sede da Agencia a menos que a 
propria Junta decida de outra forma. 

H) A Junta de Governadores designara, entre os 
seus membros, o Presidente e os outros membros 
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da Mesa e, sob reserva das · disposic;oes do presen
te Estatuto, estabelecera o seu proprio regimento 
interne. 

I) A Jt:mta de Governadores podera criar as co· 
missoes que julgar necessarias e nomear pess.oas 
para representa-la junto a outras organiza~oes. 

J) A Junta de Governadores preparara, para a Con
ferencia Geral, um relat<irio anual sabre os assun
tos da Agencia e sabre todos os projetos aprova
dos pela instituic;ao. A Junta preparara igualmente, 
para apresentar a Conferencia Geral, todos os rela· 
torios que a Agencia tenha de fazer as Nac;oes 
Unidas, ou os que seja solicitada a fazer, ou a 
qualquer outca organizac;ao, cujas ativid~des este
jam relacionadas com as da Agencia. Esses rela
torios, assim como os anuais, serao submetidos aos 
membros da Agencia no minima. um mes antes da 
sessao anual ordinaria da Conferencia Geral. 

artigo VII 

pessoal 

Al 0 pessoal da Agencia sera chefiado par um Di
retcr-Geral, a ser nonieado pela Junta de Governa
dores para um periodo de quatro anos, com a apro
va~ao da Conferencia Geral. 0 Diretor-Geral sera o 
mais alto funcionario da Agencia. 

B) 0 Diretor-Geral sera responsavel pela nomea
c;ao, organizac;ao e direc;ao das atividades do pes
seal e ficara sob autoridade e controle da Junta 
de Governadores. No exercicio de suas func;oes, se
guira os regulamentos adotados pela Junta. 

C) 0 pessoal da Agencia compreendera os especia
listas em questoes cientificas e tecnicas e demais 
funcionarios qualificados necessaries a consecuc;ao 
des objetivos e ao desempenho das func;oes da 
Agencia. Esta guiar-se-a pelo principia da manu
tenc;ao de um minima de pessoal permanente. 

0) A considerac;ao primordial, que sera levada em 
conta no recrutamento e nomeac;ao do pessoal e na 
determinac;ao das condi~i5es de trabalho, sera a de 
assegurar a Agencia os servi<;os de funcionarios 
que possuam o mais alto grau de eficiencia, de 
competencia tecnica e de integridade. Sujeito a 
essa considerac;ao, serao devidamente observadas as 
contribuic;i5es dos membros a Agencia e a impor~ 
tancia de recrutar o pessoal sob urn criteria geo
gratico tao ample quanta possivel. 

E) As condic;oes de nomeac;ao, de remunerac;ao e 
de dispensa do pessoal ajustar-se-ao aos regula
mentes estabelecidos pela Junta de Governadores, 
sob reserva das disposic;oes do presente Estatuto 
e das regras gerais aprovadas pela Conferencia Ge
ral, apos recomendac;oes da Junta. 

F) No cumprimento de seus deveres, o Diretor
Geral e o pessoal n1io solicitarao nem aceitarao 
instruc;oes de nenhuma procedencia alheia a Agen
cia e se absterao de toda ativjdade incompativel 
com a condic;ao de funcionarios da Agencia. Sob re
serva de suas responsabilidades para com esta ulti
ma, nao revelarao. nenhum segredo de fabricac;ao 
nem qualquer outra informac;ao confidencial de que 
tenham conhecimento em virtude de suas func;oes 
oficiais junto a Agenda. Cada · urn des membros 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

se' compromete a respeitar 0 carater internacional 
das func;oes do Diretor-Geral e do pessoal, e a nao 
procurar influencia-los no desempenho de suas fun
c;oes. 

G)· no presente artigo, o iermo "pessoal" compre
ende tambem guardas. 

artigo VIII 

troca de informa.;oes 

A) Recomenda-se a cada membro por a disposic;ao 
. da Agencia todas as informac;oes que, no en tender 
do membro, possam ser de utilidade para a Agen
cia. 

B) Cada membro pora a disposic;ao da Agencia 
todas as informac;6es cientificas obtidas em con
sequencia da assistencia prestada pela Agencia, 
em virtude do Artigo XI. 

C) 'A Agencia compilara e pora a disposic;ao dos 
membros, em forma acessivel, todas as informac;6es 
que tenha recebido em virtude dos paragrafos A 
e B do presente artigo. Adotara ainda medidas po
s-itivas para fomentar, entre os membros, a troca de 
informac;oes sobre a natureza e a utilizac;ao da 
energia atomica para fins pacfficos e, para esse 
fim, lhes servira de intermediaria. 

artigo IX 

fornecimento de materiais 

A) Os membros poderao por a disposic;ao da Agen
cia, sob condic;6es com ela convencionadas, as 
quantidades de materiais fissionaveis especiais 
que julgarem convenientes. Os materiais colocados 
a disposic;ao da Agencia poderao, a discric;ao do 
membro que os forneceu, ser armazenados pelo 
membro interessado ou, com o assentimento da 
Agencia, nos depositos desta. 

B) Os membros poderao igualmente por a disposi
c;ao da Agencia materiais terteis, conforme defini
dos no Artigo XX, assim como outros materiais. A 
Junta de Governadores determinara as quantida
des desses materiais que a Agencia aceitara em 
virtude dos acordos previstos no Artigo XIII. 

C) Cada membro comunicara a Agencia as quan
tidades, a forma e a composic;ao dos materiais fis
sionaveis especiais, dos materiais ferteis e de ou
tros que em conformidade com suas proprias leis 
deseje par imediatamente a disposic;ao da Agencia 
ou no curso de urn perfodo determinado pela Junta 
de Governadores. 

D) A pedido da Agencia urn membro devera for
necer sem demora a outro membro ou a urn grupo 
de membros as quantidades dos materiais que ti
ver posto a disposic;ao da Agencia por ela especi
ficadas e entregara sem tardar a propria · Agencia 
as quantidades de materiais que sejam realmente 
necess<irias ao funcionamento de suas instalac;oes 
e a realizac;ao nelas de pesquisas cientificas. 

E) As quantidades, a forma e a composic;ao dos 
materiais postos a disposic;ao por urn membro po
derao ser por ele modificadas, a qualquer me
mento, com aprovac;~o da Junta de Governadores. 

f) Uma primeira comunica~ao devera ser feita 
por cada membro, nos termos do paragrafo C deste 
artigo, no periodo de tres meses que se seguir a 
data da entrada em vigor do presente Estatuto 
em relac;ao a esse membro. Salvo decisao contraria 
da Junta de Governadores, os materiais postos ini
cialmente· a disposic;ao da Agencia corresponderao 
ao ano civil subseqi.iente ao da entrada em vigor 
do presente Estatuto com relac;ao ao membro in
teressado. Da mesma maneira, cada comunicac;ao 
posterior correspondera, salvo decisao contra
ria da Junta, ao ano civil que se seguir ao da 
comunicac;ao e devera ser feita, ao mais tar
dar, ate primeiro de novembro de cada ano. 

G) A Agencia determinara o Iugar e o modo de 
entrega e, se for o caso, a forma e a composic;ao 
dos materiais cuja entrega tenha solicitado a urn 
menibro, deduzindo-os da quantidade total que esse 
membro se prontificara a fornecer. A Agencia pro
cedera igualmente a verificac;ao das quantidades 
dos materiais fcrnecidos e mantera os membras 
informados, periodicamente, sobre o assunto. 

H) A Agencia sera responsavel pela armazenagem 
e protec;ao dos materiais que se encontrarem em 
seu poder. Devera tambem certificar-se de que esses 
materiais estarao protegidos contra (1) as intem
peries, {2) o afastamento ou uso nao autorizados, 
(3) os da·nos ou a destruic;ao, inclusive a sabo
tagem, e {4) a tomada pela forc;a. Na armazenagem 
dos materiais fissionaveis que se encontrem em 
seu poder, a Agencia devera assegurar uma dis
tribuic;ao geogratica desses materiais que nao per
mita a acumulac;ao de grandes estoques em qual
quer pais ou regiao do mundo. 

I) A Agencia devera, logo que possivel, estabele
r;:er ou ,adquirir os elementos que sejam necessa
ries, entre os abaixo relacionados: 

1. Material, equipamento e instalac;oes para a re
cepc;ao, a armazenagem e a distribui~ao de ma-
ter~i~ . 
2. Meios materiais de protec;ao; 
3. Medidas adequadas de seguraric;a e de prote-

. c;ao a saude; 
·4. Laboratories de controle para a analise e a· 
verificac;ao dos materiais recebidos; 
5. Alojamentos e instalac;oes administrativas para 
0 pessoal necessaria a execuc;ao das disposic;oes 
precedentes. 

J) Os rnateriais postos a disposic;ao, em virtude 
.deste artigo, serao utilizados na forma determinada 
pela Junta de Governadores, em conformidade com 
as disposic;6es do presente Estatuto. Nenhum mem
bra podera exigir que os materiais por ele coloca
dos a disposic;ao da Agencia sejam conservados 
separadamente, nem podera indicar o projeto espe
cifico n.o qual devam ser usados. 

artigo X 

servi~ros, equipamentos e instalar;oes 

Os membros poderao por a disposic;ao da Agencia 
os servic;os, o equipamento e as instalac;oes que 
possam contribuir para a realizac;ao dos objetivos 
e o desempenho cl'as fun~oes da Agencia. 
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artigo XI 

projetos da agAncia 

A) Qualquer membro ou grupo de m~mbros da 
Agencia que deseje e"'!pre~nder ~1!1 proJeto de d~
senvolvimento ou apllcat;ao prattca da. energta 
at6mica para fins pacificos, ou de pesqUJsa nes~e 
campo, podera solicitar a. ~ssi.st~nci,a ~a Age~c!a 
para a obten<;ao dos matenats ftssto~avets espec!a1s 
e outros, assim como para os. ~ervt<;os, ? equrpa
mento e as instalat;6es necessanas a realtza,:ao de 

. tal projeto. Qualquer pedido desse genera. deve:ra 
ser acompanhado de uma exposit;ao sabre os obJe
tivos e o alcance do projeto e sera examinad0 pela 
Junta de Governadores. 

B) Se a tanto solicitada, a Agencia podera tambem 
ajudar a urn membra ou grupo de mem_bros. nas 
gestoes para obter, de ou~ras !ontes, os met?S frnan
ceiros necessaries a realrzat;ao desses proJetos. Ao 
fornecer essa assistencia, a Agencia _nao ficara 
obrigada a dar garantias nem a ass~mrr quat9uer 
responsabilidade financeira com relat;ao ao projeto. 

C) A Agencia podera fazer arranjos para obter o 
fornei::imento, da parte de urn ou mais de seus mem
bros de quaisquer materiais, servi<;os, eq11ipamento 
e i~stalac;:oes necessaries a execut;ao do projeto, 
au pcdera encarregar-se de fornece-los diretamente, 
em todo ou em parte, Jevarido em considerac;:ao os 
desejos do membro ou dos membros que tiveram 
solicitado a sua ajuda. 

D) A tim de estudar o pedido, a Agencia podera 
enviar ao territ6rio do membro ou do grupo de 
membros solicitantes uma ou mais pessoas qualifi
cadas para examinarem o projeto. Para esse fim, a 
Agencia podera, com o assentimento previo do m~m
bro ou do grupo de membros autores do pedtdo, 
utilizar seus pr6prios funcionarios ou empreg~r 
quaisquer naciona.1s, de urn de seus membros, devl
damente qualificados. 

E) Antes de aprovar urn projeto em virtude d~ pre
sente artigo, a Junta de Governadores levara. em 
conta devidamente: 

1. A utilidade do projeto, inclusive ~s sua.s P?~si
bilidades de realizac;ao do ponte de vtsta ctenttftco 
e tecnico; 

2. A existencia de pianos adequados, de fundos 
suficientes e do pessoal tecnico qualificado para 
assegurar a boa execut;ao do projeto; 

3 .. A existencia de normas sanitarias e de segu
ranc;:a adequadas a man.utenc;:ao e a ar.mazena~em 
dos materiais e ao func10namento das tnstalat;oes; 

4. A impossibilidade em que se encontre o mem
bra ou grupo de membros solicitantes de cbter os 
meios financeiros, os materiais, as instalat;6es, o 
equipamento e os servit;os necessaries; · 

5. A repartit;ao eqi.iitativa dos materiais e outros 
recursos postos a disposit;ao da Agencia; 

6. As necessidades particulares das regi6es sub
desenvolvidas do mundo; 

7. Quaisquer outras questoes pertinentes. 
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F) Uma vez aprovado urn projeto, a Agencia con· 
cluira com o membra ou grupo de membros que o 
tenha' submetido, urn acordo que .devera: 

1. Prever a atribuit;ao a esse projeto de todo~ <?S 
materiais fissionaveis especiais ou outros matena1s 
que possam ser necessaries; 

2. Prever a transferencia dos materiais fissiona· 
veis especiais do Iugar em que estejam armazena· 
dos - quer se trate de materiais sob custodia da 
Agencia bu do membro que as forneceu para as 
projetos da Agencia - ao m~mbro ou grup~ _de 
membros que submeter o projeto, sob condtc;oes 
que garantam todas as remessas necessarias e que 
correspondam as normas de seguranc;a e protec;ao a 
saude; - . 

3. Definir as condic;:oes, inclusive os pret;os, para 
o fornecimento de quaisquer materiais, servic;os, 
equipamento e instal~,:oes pela propria .A<5encia e, 
no caso desse fornectmento ser proporctonado por 
um membro, enunciar as condit;6es ajustadas entre 
o membra ou grupo de membros que submete o 
projeto e o membro que presta a assistencia; 

4. lncluir compromisso, pelo membro ou grupo de 
membros que submete o projeto, de que (a) a assiS
tencia prestada nao sera utilizada de modo a con· 
tribuir para fins militares,. e (b) o projeto ficara 
sujeito as salvaguardas previstas no Artigo XII, 
devendo ser especificadas no acordo as salvaguar
das correspondentes; 

5. Canter medidas apropriadas com relat;ao aos 
direitos e interesses da Agencia e aos do membra 
ou membros interessados, em quaisquer inven96es 
ou descobertas, ou patentes com etas relacionadas, 
que possam resultar do projeto; 

6. Prever medidas adequadas no tocante a. soluc;ao 
de controversias; . . 
7. lncluir quaisquer outras disposit;6es apropria
das. 

G) As disposit;6es do presente artigo aplicar-se-ao 
igualmente, se for o caso, a quaisque~ pedidos de 
materiais. serviros, instalat;6es ou eqwpamento, re
lative a urn projeto ja em curso~-

artigo XII 

salvaguardas da ag~ncia 

A) No tocante a qualquer projeto da Agencia, ou 
a outre arranjo no qual as partes interessadas the 
solicitem que aplique salvaguardas, a Agencia tera 
os seguintes direitos e responsabili_dades, na IT)e
dida em que se apliquem a esse projeto au arranJO: 

1. Examinar os pianos das instala96es e do equi· 
pamento especializado, inclusive dos reatores nu
cleares, e aprova-los unicamente para _as~egurar 
que nao serao utilizados de modo a contnbUJr para 
fins militares, que se conformam as normas de 
protec;:ao da saude e de seguran:;a pertinentes e 
que permitirao a eficaz aplicac;:ao das salvaguardas 
previstas no presente artigo; 

2. Exigir a aplicacao das medidas de protec;iio da 
· saude e das medidas de seguranc;a prescritas pela 
Agencia; · 
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3. Exigir a manuten~ao e a apresenta~ao de re
gistros das operac;:oes para facilitar a contabilidade 
dos materiais ferteis e dos materiais fissionaveis 
espedais utilizados ou produzidos no projeto ou no 
arranjo; 

4. Pedir e receber relat6rios ·sobre a marcha dos 
trabalhos; 

5. Aprovar os nieios a serem usados para o trata
mento quimico dos materiais irradiados, unica
mente com o objetivo de garantir que esse trata
mento quimico nao se prestara ao desvio dos ma
teriais para fins militares e que se ajustara as 
normas de prote~ao da saude e as normas de 
seguran~a aplicaveis; exigir que os materiais fissio
naveis especiais recuperados ou obtidos como sub
produtos sejam utilizados para fins pacificos, sob 
a salvaguarda continua da Agencia, em trabalhos 
de investiga~ao ou em reatores, existentes ou em 
constru~ao, especificados pelo membra ou mem
bros interessados; exigir que se deposite em poder 

· da Agencia todo o excedente de materiais fissio
naveis especiais, recuperados ou obtidos como sub
produtos, alem das quantidades necessarias aos 
usos acima indicados, a tim de evitar acumulac;ao 
desses produtos, sob a condic;:ao de que, pos
teriormente, a pedido tlo rr.embro ou membros 
interessados, os materiais fissionaveis especiais as
sim depositados em poder da Agencia lhes serao 
restituidos sem demora para serem por eles utili
zados nas condi~oes acima especificadas; 

6. Enviar ao territ6rio do Estado ou Estados bene
ficiaries inspetores, designados pela Agencia ap6s 
consulta com o Estado ou Estados interessados, os 
quais terao aczsso, a qualquer momenta, a todos 
Jugares e infcrma~oes e pessoas que, por sua pro
fissao, se ocuparem de materiais, equipamentos ou 
instalac;:oes que devam ser controlados por forr;a 
do presente Estatuto, segundo seja necessaria para 
a contagem dos materiais ferteis e materiais fis
sionaveis especiais fornecidos, assim como dos pro
dutos fissionaveis, e para determinar se nao ha 
violac;:ao do compromisso de nao utilizai;;ao de mo
do a contribuir para fins militares, mencionado 
no subpan3grafo F .4 do Artigo XI, e das medidas 
de prote~ao da saude e das medidas de seguran~a. 
mencionadas no subparagrafo A.2 do presente ar
tigo, assim como de quaisquer condi~oes prescritas 
no acordo concluido entre a Agencia e o Estado 
ou Estados interessados. A pedido do Estado in
teressado, os inspetores designados pela Agencia 
serao acompanhados por representantes das auto
ridades desse Estado, sob a reserva de que tal 
fato nao devera acarretar demoras aos trabalhos 
dos inspetores nem constrange-los no exercicio de 
suas funcoes; 

7. Em casos de viola~ao e de falta, e se o Esta
do ou Estados beneficiaries nao tornarem, em urn 
prazo razoavel, as medidas corretivas requeridas, 
a Agencia tera o direito de suspender ou dar por 
terminada a assistencia e retirar quaisquer ma
teriais e equipamento ·fornecidos por ela ou por 
urn membra ao referido Estado ou Estados, para 
a execuc;:ao do projeto. 

B) A Agencia estabelecera, de acordo com suas 
necessidades, urn corpo de inspetores. Esse corpo 
ficara encarregado de examinar todas as operac;:oes 

efetuadas pela pr6pria Agencia para determinar se 
estao sendo observadas as medidas de prote~ao da 
saude e as medidas de seguranc;:a por ela prescritas 
para aplicac;:ao aos projetos sujeitos a sua apro-

. vac;:ao, direc;:ao ou controle, e se a Agencia vern 
tomando todas as medidas capazes de evitar que 
os materiais ferteis e os materiais fissionaveis es
peciais, que se achem sob sua guarda ou que se
jam utilizados ou produzidos durante suas pr6pri.as 
operac;:oes, nao serao utilizados de forma a servir 
a fins militares. ·A Agencia devera exercer imedia
tamente ac;:ao corretiva para p6r tim a qualquer 
violac;:aci ou omissao da obriga~ao de tomar as me
didas apropriadas. 

C) 0 c;orpo de inspetores sera tambem encarre
gado' de obter e verificar a contabilidade mencio
nada no subparagrafo A.6 do presente artigo e de 
decidir se e observado o compromisso mencio
nado no subparagrafo F .4 do Artigo XI, as dispo
si<;6es do subparagrafo A.2 do presente artigo e 
todas as outras condic;:6es do projeto prescritas pelo 
acordo concluido entre a Agencia e o Estado ou 
Estados interessados. Os inspetores comunicarao 
qualquer viola~ao ao Diretor-Geral, que transmitira 
as informac;:6es a Junta de Governadores. A Junta 
pedira ao ~tado ou Estados beneficiaries que po
nham tim imediatamente a qualquer viola~ao cuja 
existencia for comprovada. A Junta levara essa vio
'la<;ao ao conhecimento de todos os membros, assim 
como ao Conselho de Seguranc;:a e a Assembleia
Geral das Nac:;oes Unidas. Se o Estado ou Estados 
beneficiaries nao tomarem, em urn prazo razoilVel, 
todas as medidas necessarias a p6r fim a essa 
violac;:ao, a Junta podera tomar uma das duas se
guintes medidas, ou ambas: dar instruc:;6es para 
que seja reduzida ou interrompida a assistencia 
concedida pela Agencia, ou por urn membra, e pe
·dir a devolucao dos materiais e equipamento for
necidos ao membra ·ou membros beneficiaries. A 
Agencia podera igualmente, de conformidade com 
o Artigo XIX, privar qualquer membra infrator do 
exercfcio dos privilegios e direitos inerentes a qua-
lidade de membra. · 

· artigo XIII 

reembolso dos membros 

Salvo ~ for convencionado de outra forma entre a 
Junta de Governadores e o membro que fornecer 
a Agencia materiais, services, equipamentos e ins
talac:;oes, a Junta concluira com o aludido membro 
urn acordo que estipule o reembolso dos elementos 
fornecidos. 

artigo XIV 

disposi!tiies financeiras 

A) A Junta de Governadores submetera a Conte
renda Geral urn projeto de orc;:amento anual das 
despesas da Agencia. A tim de facilitar a tarefa da 
Junta a esse respeito, o Diretor-Geral preparara 
inicialmente o projeto de orc;:amento. Se a Confe
rencia Geral nao aprovar o projeto, devolve-lo-a a 
Junta acompanhado de suas recomendac;:oes. A 
Junta apresentara, entao, novo projeto a Confe
rencia Geral para aprovac;:ao. · 
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B) As despesas da Agencia serao classificadas 
segundo as seguintes categorias: 

1. Despesas admiriistrativas, que inclui~o: 

a) Despesas com o pessoal da Agencia, excetua
das as relativas ao pessoal cujo emprego esteja 
relacionado com os materiais, servic;os, equipamen
to e instalar;oes referidos no subparagrafo. B .2 se
guinte; as despesas com reunioes; e as despesas 
necessarias a preparac;ao de projetos da Agencia e 
a distribuic;ao de informac;ao; 

b) As despesas decorrentes da aplicac;ao das sal
vaguardas previstas no Artigo XII em relac;ao aos 
projetos da Agencia ou, no subparagrafo A.5 do Ar
tigo Ill, em relac;ao aos acordos bilaterais.ou mul
tilaterais, assim como as despesas de manipula
c;ao e armazenagem pela Agencia de material fis
sionavel · especial, que nao sejam as despesas de 
armazenagem e manipulac;ao a que se refere o 
paragrafo E deste artigo; 

2. As despesas, alem das previstas no subpara
grafo 1 do presente paragrafo, relativas a materiais, 
instalac;oes, estabelecimentos e equipamento, ad
quiridos ou instituidos pela Agencia no exercfcio 
de suas atribuic;oes, assim como as relativas ao 
custo dos materiais, servic;os, equipamento e ins
talac;oes que a Agencia proporcionar em virtude 
de acordo com urn ou mais .de seus membros. 

C) Ao fixar os gastos previ;;.tos no subparagrafo 
B .1 "b" acima, a Junta de Governadores deduzira 
as quanti as recuperaveis, por. forc;a de acordos, re
latives a aplicac;ao de salvaguardas, convencionadas 
entre a Agencia e as partes ern convenios bilaterais 
ou multilaterais. 

D) A Junta de Governadores repartira entre os 
membros da Agencia as despesas previstas no sub
paragrafo 8.1 acima, de acordo com uma escala 
a ser fixada pela Conferencia Geral. Ao fixar a 
escala, a Conferencia Geral se guiara pelos prin· 
dpios adotados pelas Nac;oes Unidas no tocarite 
as contribuic;oes dos Estados membros para o orc;a~ 
menta ordinaria daquela organizac;ao. 

E) A Junta de .Governadores estabe'Fecera, perio
dicamente, uma escala de taxas, inclusive taxas 
razoaveis e uniformes de armazenagem e manipu
la-;:ao, aplicaveis aos materiais, servic;os, equipa
mento e instalar;oes fornecides pela Agencia aos 
seus membros. Essa escala sera calculada de for
ma a dar a Agencia uma renda suficiente para co
brir as despesas e custos referidos no subparagrafo 
8.2 acima, deduzida qualquer contribuic;ao volun
taria que a Junta de Governadores decida utilizar 
para esse tim de acerdo com o paragrafo F. As 
quantias obtidas com a aplicac;ao dessa escala se 
destinarao a urn fundo especial, que sera utilizado 
para pagar aes membres os materiais, servic;os, 
equipamento ou instalac;6es,. que tenham · forneci
do, e para satisfazer todas as ou.tras despesas re
f~ridas no subparagrafo 8.2 acima, nas quais inci· 
da a propria Agencia. 

F) Os excedentes de renda a que se refere o 
paragrafo E sabre as despesas e custos que nele 
se mencionam, assim como as contribuic;6es vo
lunli1rias feitas a Agencia, serao colccados em urn . 
fundo geral que podera ser usado na forma que 
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determinar a Junta de Governadores, com a apro
va~ao da Conferencia Geral. 

G) Sujeito as regras e limitac;6es aprovadas pela 
Conferenc:ia Geral, a Junta de Governadores podera 
contrair emprestimes em nome da Agencia, se.m 
impor, tedavia, aos membros da Agencia qualquer 
responsabilidade no tocante a esses emprestimos, 
e a aceitar contribuic;oes voluntarias oferecidas a 
Agencia. 

H) As decis6es da Conferencia Geral sobre ques
tces financeiras e as da Junta de Governadores 
sabre o montante do orc;amento da Agencia serao 
tomadas por maioria de dois terc;os dos membros 
presentes e votantes. 

artigo XV 

privih~gios e imunidades 

A) A Agencia gozara, no territ6rio de cada urn 
dos membros, da capacidade juridica e dos privi
legios e imunidades necessaries ao exercic.io de 
suas fun~oes. 

B) Os delegados dos membros e seus suplentes e 
assessores, os Governadores nomeados para a Jun
ta, assim conic seus suplentes e assessores, o Di
retor-Geral e o pesseal da Agencia gozarao des pri
vilegios e imunidades necessaries ao exercicio, com 
independencia, de suas fun~6es em rela~ao a 
Agencia. 

C) A capacidade juridica e os privih~gios e imu
nidades mencionados no presente artigo serao de
finidos em urn acordo ou acordes distintos a se
rem concluidos entre a Agencia, representada para 
esse tim pelo Direter-Geral, que agira de· acordo 
com as instruc;6es da Junta de Gcvernadores, e os 
membros. 

artigo XVI 

rela«;iies com outras organiza«;i'ies 

A) A Junta de· Governadores, com o assentimento 
da Conferencia Geral, fica autcrizada a concluir 
urn ou mais acordos que estabele<;am relac;6es 
apropriadas entre a Agencia e as Nacoes Unidas · 
e quaisquer outras organiza~6es cujas atividades 
sejam afins as da Agencia. 

8) 0 acordo ou acordos que estabelecerem as re
lac;6es entre a Agencia e as Na~6es Unidas deve
rao prever que: 

1. A Agencia submetera as Nac;6es Unidas OS re
lat6rios mencionados nos subparagrafos 8.4 e 8.5 
do Artigo Ill; 

2. A Agencia examinara as resoluc;6es a ela re
ferentes, aprevadas pela Assembleia-Geral ou por 
um dos Conselhes das Nac;6es Unidas e, quando 
solicitada, apresentara relat6rios ao 6rgao apro
priado das Nac;6es Unidas sabre as medidas por 
ela tomadas, ou per seus membros, de conformi
dade com o presente Estatuto, como resultado de 
tal exame. 
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artigo XVII 

solu~ao de contr~versias 

A) Qualq'uer quesU.io ou controversia sobre a in
terpretar;ao ou aplicar;ao do presente Estatuto, que 
nao seja solucionada por meio de negociar;ao, sera 
submetida a Corte lnternacional de Justir;a, de 
conformidade com o Estatuto da Corte, a menos 
que as partes interessadas concordem em outro 
meio de solur;ao. 

B) A Conferencia Geral ou a Junta de Governa
dores acham-se igualmente habilitadas a solicitar 
da Corte lnternacional de Justir;a, com previa au
torizar;ao da Assembleia-Geral das Nar;oes Unidas, 
pareceres consultivos sobre quaisquer questoes ju
ridicas que surjam no ambito das atividades da 
Agencia. 

artigo XVIII 

emendas e retiradas de membros 

A) Qualquer membra pode propor emendas ao pre
serite Estatuto. 0 Diretor-Geral preparara c6pias 
certificadas do texto de qualquer emenda proposta 
e as remetera a todos os membros, pelo menos no
venta dias antes da data em que a emenda devera 
ser examinada pela Conferencia Geral. 

B) Na quinta sessao anual da Conferencia Geral, 
ap6s a entrada em vigor do presente Estatuto, a 
questao da revisao geral de suas disposir;oes sera 
incluida na agenda da referida sessao. Se apro
vada pela maioria dos mernbros presentes e vo
tantes, a revisao sera efetuada no curso da sessao 
seguinte da Conferencia Geral. Por conseguinte, 
as propostas sobre a questao da revisao geral do 
Estatuto poderao ser submetidas a decisao da Con
ferenda Geral segundo o mesmo processo. 

C) As emendas entrarao em vigor para todos os 
membros quando: 

(i) aprovadas pela Conferencia Geral por maioria 
de dois terr;os dos membros presentes e votantes, 
ap6s o exame das observar;oes apresentadas pel3 
Junta de Governadores sobre cada emenda pro
pasta; 

(ii) aceitaS por dois terr;os de todos OS membros 
de acordo com as disposic;oes constitucionais res
pectivas. A aceitar;ao por cada um dos membros 
se efetuara mediante o deposito de urn instrumen
to de aceitac;ao com o Governo depositario men-· 
cionado no paragrafo C do Artigo XI. 

D) A qualquer momenta depois de transcorridos 
cinco anos a contar da data da eotrada em vigor 
do presente Estatuto, conforme o paragrafo E do 
Artigo XXI, ou em qualquer ocasiao em que nao 
esteja disposto a aceitar uma emenda ao Esta
tuto, urn membro podera retirar-se da Agencia me
diante aviso previo dado por escrito ao Governo 
depositario, mencionado no paragrafo C do Artigo 
XXI, que informara sem demoras a respeito a Junta 
de Governadores e a todos os outros membros. 

E) A retirada de urn membro da Agencia nao ate
tara as obrigar;oes contratuais assumidas nos ter
mos do Artigo XI, nem as obrigar;oes orc;amentarias 
relativas ao ano em que se retira. 

artigo XIX 

suspensao e privilegios 

A) Todo membro em atraso, no pagamento de suas 
contribuic;oes financeiras a Agencia, nao tera di
reito de voto se o montante da soma devida for 
igual ou superior ao total das contribuir;oes devi
das por ele para os dois anos precedentes. A Con
ferenda Geral podera permitir, entretanto, que esse 
membra vote, se chegar a conclusao de que o atra
so se deve a circunstancias alheias a vontade do 
membro. 

B) Qualquer membra que tiver infringido reitera
damente as disposir;oes do presente Estatuto, ou 
de urn acordo concluido por ele em conbrmidade 
com o presente Estatuto, podera ser suspenso do 
exercfcio dos direitos e privilegios de membra por 
decisao da Conferencia Geral, tomada por maioria 
de dois terr;os dos membros presentes e votantes, 
sob previa recomendac;ao da Junta de Governa
dores. 

artigo XX 

defini~iies 

Para os fins do presente Estatuto: 

1. Entende-se por "material fissionavel especial'' 
o plutonio 239; o urania 233; o uranio enriquecido 
nos is6topos 235 ou 233; qualquer material que con
tenha urn OU varies dOS elementos citados; e OS 
demais materiais fissionflVeis que, de tempos em 
tempos, a Junta de Governadores designar. Todavia, 
o termo "material fissionavel especial" nao se apli
ca aos materiais ferteis. 

2. Entende-se por "uranio enriquecido nos is6to
pos 235 ou 233" o urania que contem os is6topos 
235 ou 233, ou ambos, em quantidade tal que a 
relar;ao entre ·a soma .das quantidades desses dcis 
is6topos e a de is6topo 238 seja superior a relar;ao 
entre a quantidade de is6topos 235 e a de is6topos 
238 no uranio natural. · 

3. Entende-se por "material tertii" o uranici cons
tituido pefa mistura de is6topos que ocorre na 
natureza; o uranio cuja proporr;ao de is6topo 235 
seja inferior a normal; o t6rio; todos os materiais 
acima mencionados sob a forma de metal, liga, 
compostos quimicos ou concentrados; qualquer 
outro material que contenha um ou varios dos 
mater.iais antes mencionados na concentra~ao que 
for fixada, de tempos em tempos, pela Junta de 
Governadores; e os demais materiais que, de tempos 
em tempos, designar a Junta de Governadores. 

artigo XXI 

·assinatura, aceitac;ao e entrada em vigor 

A) 0 presente Estatuto sera aberto a assinatura 
de todos os Estados-Membros das Nac;oes Unidas 
ou de quaisquer das agendas especializadas, a 
26 de outubro de 1956, e permanecera aberto a 
assinatura por urn periodo de noventa dias. 

83 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

B) Os Estados signataries tomar-~e.ao partes do 
presente Estatuto mediante dep6sito de urn instru
mento de ratifica~;ao. 

C) Os instrumentos de ratifica~ao dos Estados 
signataries e os instrumentos de aceitac;ao dos 
Estados cuja admissao tenha sido aprovada, con
forme o paragrafo B do Artigo IV do presente Esta
tuto, serao depositados com o Governo dos Estados 
Unidos da America, que sera o Govemo depositario. 

D) A ratificat;ao ou aceitat;ao pelos Estados, do 
presente Estatuto, se efetuara em conformidade 
com suas disposit;6es constitucionais respectivas. 

E) 0 presente Estatuto, independentemente do 
Anexo, entrara em vigor quando dezoito Estados 
houverem depositado instrumentos- de ratrficat;ao, 
em conformidade com o paragrafo B deste artigo, 
e desde que entre esses dezoito Estados figurem, 
pelo menos, tres des seguintes: Canada, Estados 
Unidos da America, Frant;a, Reino Unido da Gra
Bretanha e lrlanda do Norte e Uniao Sovietica. 
Os instrumentos de ratificat;ao e os instrumentos 
de aceita<;:ao, depositados posteriormente, surtirao 
efPito a partir da data de sua recepc;ao. 

F) 0 Governo depositario comunicara, sem demora, 
a todos os Estados signataries do presente Estatuto, · 
a data do de_p6sito de cada instrumento de ratifi- . 
cat;ao e a data da entrada em vigor do Estatuto. 
0 Governo depositario informara, sem tardar, a todos 
as signataries e membros, as datas em que outros 
Estados se tornem parte, subseqi.ientemente, do 
presente Estatuto. · · 

G) 0 Anexo do presente Estatuto entrara em vigor 
no primeiro dia em que o Estatuto for aberto a 
assinatura. 

artigo XXII 

registro com as na~oes unidas 

A) 0 presente Estatuto sera registrado, pelo Go- · 
verna deposit<3rio, em decorrencia do Artigo 102 
da Carta das Na~oes Unidas. ,. 

B) Os acordos conclufdos entre a Agencia e urn 
ou mais membros, os acordos entre a Agencia e 
uma ou mais organizat;6es e os acordos conclufdos 
entre os membros da Agencia, sob reserva de sua 
aprova~;ao, serao nesta registrados. Esses acordos 
serao tambem registrados pela Agencia nas Na<;:6es 
Unidas, se esse registro for estipulado pelo Artigo 
102 da Carta das Nat;6es Unidas. 

artigo XXIII 

textos autenticos e c6pias certificadas 

0 presente Estatuto, redigido nos. idiomas chines, 
espanhol, frances, ingles e russo, todos igualmente 
autenticos, sera depositado nos arquivos do Governo 
depositario. 0 Governo depositario enviara c6pias, 
devidamente certificadas, do presente Estatuto aos 
Governos dos demais Estados signataries e aos dos 
Estados que tenharn sido admitidos como membros 
conforme o paragrafo B do Artigo IV. 
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EM F~ DO QUE, os abaixo assinados, devidamente 
credenciados, firmaram o presente Estatuto. 

FEITO na Sede das Na~6es Unidas, aos vinte e seis 
dias do mes de outubro de mil novecentos e cin
qiienta e seis. 

ANEXO I 

COMISSAO PREPARAT6RIA. 

A) Na data em que o presente Estatuto for aberto 
a assinatura, sera estabelecida uma Comissao Pre
parat6ria, composta por urn representante de cada 
urn des seguintes paises: Australia, Belgica, Bra
sil, Canada, E~tados Unidos da America, · Fran9a 
India, Portugal, Reino Unido da Gra-Bretanha e 
lrlanda do Norte, Tchecoeslovaquia, Uniao Sovie
tica e Uniao da Africa do Sui, e urn representante 
de cada urn de outros seis Estados a serem eleitos 
pela Conferencia lnternacional sabre o Estatuto da 
Agencia lnternacional de Energia Atomica. A Co
missao Preparat6ria exercera suas funt;6es ate que 
entre em vigor o presente Estatuto e, posterior
mente, ate que se tenha reunido a Conferencia 
Geral e se tenha constituido a Junta de Governa
dores, em conformidade com o Artigo VI. 

B) A fim de atender as suas despesas, a Comissao 
Preparat6ria podera solicitar urn emprestimo nas 
Nat;oes Unidas e, para esse prop6sito, realizara 
os arranjos necessaries com as autoridades compe
tentes das Nac;oes Unidas, inclusive as relatives 
ao pagamento do emprestimo pela Agencia. Sa 
esses fundos resultar ..;m insuficientes, a Comissao 
Preparat6ria podera aceitar adiantamentos dos Go
vernos. Tais adiantamentos poderao ser deduzidos 
das contribuit;6es dos Governos interessados para 
o orc;amento da Agencia. 

C) A Comissao Preparat6ria: 

1. Elegera sua pr6pria Mesa, aprovara seu regi
mento interne, reunir-se-a sempre que necessaria, 
decidira o Iugar de suas reunioes e criara as co
miss6es que julgar necessarias; 

2. Nomeara urn secreta rio executive e o · pessoal 
necessaria, os quais terao as atribui~6es e desem
penharao as funt;oes que a Comissao determinar; 

3. Realizara os arranjos necessaries para a cele
brac;ao da primeira sessao da Conferencia Geral, 
inclusive a preparac;ao de uma agenda e de urn 
regimento provis6rics, que se celebrara tao logo 
seja passive! ap6s a entrada em vigor do Estatuto; 

4. Designara os membros da primeira Junta de 
Governadores, em conformidade com os subpara
grafos A-1 e A-2 e paragrafo B do Artigo VI; 

5. Preparara estudos, relat6rios e recomendat;6es 
para a primeira sessao da Conferencia Geral e para 
a primeira reuniao da Junta de Governadores sabre 

. temas de int-;resse para a Agencia ·e que requeiram 
sua atent;ao imediata, em particular: 

a) o financiamento da Ag€mcia; 

b) os programas e o or<;:amento para o primeiro 
ano de existencia da AJencia; 
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C) OS problemas tecnicos relatives 30 programa 
das futuras opera<;oes da Agencia; 

d) a cria<;ao do quadro permanente do pessoal da 
Agencia; 
e) o Iugar em· que se estabelecera a sede perma
nente da Agencia. 
6. Formulara, para a primeira reuniao da Junta 
de Governadores, recomenda<;oes sabre as clausulas 
de um acordo relative a sede da Agencia, no qual 
se definam a condi<;ao jurfdica da Agencia e os 
direitos e obriga<;oes que existirao nas rela<;oes 
entre a Agencia e o Governo do pais onde for 
estabelecida a sede; 

7. a) entabulara negocia<;5es com as Na<;5es 
Unidas para preparar, conforme previsto no Ar
tigo XVI do presente Estatuto, um projeto de acordo 
a ser submetido a Conferencia Geral, na sua pri
meira sessao, e a .Junta de Governadores, em sua 
primeira reuniao; e · 

b) formulan1 recomenda<;oes a Conferencia Geral, 
em.sua primeira sessao e a Junta de Governadores, 
na sua primeira· reuniao, sabre as rela<;oes da 
Agencia, previstas no Artigo XVI do presente Esta
tuto, com outras organiza<;5es internacionais. 

tratado para a proscrigao das armas 
nucleares na america latina, o tratado 
de tlatelolco (anexo IV) 

preambulo 

Este ato internacional foi conclufdo 
na Cidade do Mexico, em 14 de 

fevereiro de 1967. 

Em nome de seus povos e interpretando fielmente 
seus desejos e aspira<;oes, os Governos des Esta- · 
dos signataries do Tratado para a Proscri<;ao das 
Armas Nucleares na America altina, 
OESEJOSOS de contribuir, na medida de suas 
possibilidades, para p6r termo a corrida de arma
mentos, especialmente nucleares, e para. consoli
da<;ao da paz no mundo, baseada na tgualdade 
soberana dos Estados, no respeito mutua e na 
boa vizinhan<;a; 
RECORDANDO que a Assembleia Geral das Na<;5es 
Unidas, em sua Resolu<;ao 803 (IX), aprovou, por 
unanimidade, con,J um dos tres .pontes de um 
programa coordenado de dc!Oarmamento, "a proi· 
bi<;ao total do emprego e da fabrica<;ao de armas 
nucleares e de todos os tipos de armas de des
trui<;ao em massa"; 
RECORDANDO que as zonas militarmente desnu
clearizadas nao constituem um fim em si mesmas, 
mas sim urn meio para atingir, numa etapa pos
terior, o desarmamento geral e complete; 

RECORDANDO que a Resolu<;ao 1911 (XVIII) da 
Assembleia Geral das Nac;:oes Unidas, pela qual 
se estabeleceu que as medidas que se decida acor
dar para a ·desnucleariza<;ao da America Latina 

devem · !.er tomadas "a luz dos princfpios da Carta 
das NC~<;5es Unidas c dos acordos regionais"; 

RECORDANDO a Resolu<;ao 2028 (XX) da Assembleia 
Geral das Na<;oes Unidas, que estabeleceu o prin· 
cfpio de urn equilibria aceitavel de responsabilidade 
e obriga<;oes mutuas para as potencias nucleares 
e nao-nucleares, e 

RECORDANDO que a Carta da Organiza<;ao dos 
Estados Americanos estabelece, como prop6sito 
essencial da Organizac;:ao, assegurar a paz e a 
seguran<;a do hemisferio; 

PERSUADIDOS DE QUE: 

0 incalculavel poder destruidor das armas nuCiea
res tornou imperative seja estritamente observada, 
na pratica, a proscric;:ao juridica da guerra, a fim 
de assegurar a sobrevivencia da civiliza<;ao e da 
propria humanidade; 

As armas nucleare:;, cujos terrfveis efeitos atingem, 
indistinta e inexoravelmente, tanto as forc;:as mili
tares como a popula<;ao civil, constituem, pela per
sistencia da radioatividade que geram, urn aten· 
tado a integridade da especie humana e podem ate 
mesmo tornar finalmente toda a terra inabitavel; 

0 desarmamento geral e complete, sob o controle 
internacional eficaz, e uma quesUio vital recla
mada, igualmente, par todos os povos do mundo; 

A prolifera<;ao das armas nucleares, que parece 
inevitavel, caso os Estados, no gozo de seus direi
tos soberanos, nao se autolimitem para impedi-la, 
dificultaria muito qualquer acordo de desarma
mento e aumentaria o perigo de que chegue a 
produzir-se uma conflagra<;ao nuclear; 

0 estabelecimento de ·zonas militarmente desnu
clearizadas esta in!imamente vinculado a manuten
<;ao da paz e da seguran<;a nas respectivas regioes; 

A desnucleariza<;ao mi1itar de vastas zonas geogra
ficas, adotada por decisao soberana dos Estados 
nelas compreendidos, exercera benefica influencia 
em favor de outras regi5es, onde existam condi<;5es 
analogas; 

A situa<;ao· privilegiada dos Estados ~ignattlrios, 
cujos territories se encontram totalmente livres de 
armas nucleares, lhes impoe o dever iniludfvel 
de preservar tal situa<;ao, tanto em beneficia pr6-
prio como no da humanidade; 

A existencia de armas nucleares, em qualquer pals 
da America Latina, converte-lo-ia em alva de even
tuais ataques nucleares e provccaria fatalmente 
em toda a regiao uma ruinosa corrida de arrna
menfos nucleares que implicariam no desvio injus
tificavel, para fins belicos, dos limitados recursos 
necessaries para o desenvolvimento economico e 
social; 

As raz5es: expostas e a tradicional voca<;ao paci
fista da America Latina tornam imprescindivel que 
a energia nuclear seja usada nesta regiao exclusi· 
vamente para fins paclficos e que os parses latino
americanos utilizem seu direito ao maior e mais 
equitativo acesso possfvel a esta nova fonte de 
energia para acelerar o desenvolvimento econ6mico 
e social de seus povos; · 
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CONVENCIDOS, FINALMENTE, DE QUE: 

A desnucleariza<;ao. militar da America Latina -
entendendo como tal o compromisso internacio
nalmente assumido no presente Tratado, de manter 
seus territories livres para sempre de armas nuclea
res - constituira uma medida que evite, para seus 
povos, a dissipac;:ao de scus limitados recursos em 
armas nucleares e que os proteja contra eventuais 
ataques nucleares a seus territories; uma signifi
.cativa contribuic;:ao para impedir a proliferac;:ao de 
armas nucleares, e um valioso elemento a favor 
do desarmamento geral e complete, e de que 

A America latina, tiel a sua tradic;:ao universalista, 
nao somente deve esforc;:ar-se para proscrever o 
flagelo de uma guerra nuclear, mas tambem deve 
empenhar-se na !uta pelo bem-estar e progresso 
de seus povos, cooperando, simultaneamente, para 
a realizac;:ao dos iJeais da humanidade, ou seja, a 
consolidac;:ao de uma paz permanente, baseada na 
igualdade de direitos, na equidade economica e na 
justic;:a social para todos, em conformidade com 
os princfpios e propositos consagrados na Carta das 
Nac;:6es Unidas, e na Carta da Organizac;:ao des 
Estados Americanos. 

CONVIERAM NO SEGUINTE: 

obrigar;;oes 

artigo 1 

1. As Partes Contratantes comprometem-se a uti
lizar exclusivamente com fins pacificos o material 
e as instalac;:6es nucleares sob sua jurisdic;:ao, e a 
proibir e impedir nos respectivos territories: 

a) o ensaio, uso, fabricac;:ao, produc;ao ou aquisi
<;ao, per qualquer meio, de qualquer arma nuclear, 
per si mesmas, direta ou indiretamente, por man
date de terceiro ou por qualquer outra forma, e 

b) o recebimento, armazenamento, instalac;:ao, colo
cac;:ao ou qualquer forma de posse de qualquer 
arma nuclear, direta ou indiretamente, por si rnes
mas, por mandate de terceiros ou ;f.lOr qualquer 
outro meio. · 

2. As Partes Contratartes comprometem-se, igual
me!"'te, a abster-se de realizar, fomentar ou auto
rizar, direta ou indiretamente, a experi€mcia, o uso, 
a fabricac;:ao, a producao, a posse ou o dominic 
de qualquer arma nuclear ou de neles participar 
de qualquer maneira. 

definir;;ao d~ partes contratantes 

artigo 2 

Para OS fins do pres.ente Tratado sao Partes Con
tratantes aquelas para as quais. o Tratado esteja 
em vigor. 

defini!;ao de territ6rio 

artigo 3 

Para os efeitos do presente Tratado, dever-se-~ 
entender que o termo "territ6rio" inclui o mar 
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territorial, 0 espac;:o aereo e qualquer outre ambito 
sobre o qual o Estado exerc;a soberania, de acordo 
com sua pr6pria legislac;ao. 

area de aplicar;;ao 

artigo 4 

1. A area de aplica~ao do presente Tratado e o 
conjunto dos territories para os quais o presente 
instrumento esteja em vigor. 

2. Ao serem cumpridas as condic;oes previstas no 
artigo 28, paragrafo 1, a area de aplica~ao do 
presente Tratado sera aquela situada no Hemisterio 
Ocidental dentro dos seguintes limites (exceto a 
parte do territ6rio continental e aguas territoriais 
dos Estados Unidos da Americah come~ando em 
urn ponte situado a 35° de latitude norte e 75° de 
longitude oeste; daf, diretamente ao sui, ate urn 
ponte a 30° de latitude norte e 75° de longitude 
oeste; daf, diretamente a leste, ate um ponto a 
30° de latitude norte e 500 de longitude oeste; dal, 
por uma linha loxodrornica, ate um ponto a .so de 
latitude norte e 200 de longitude oeste; dal, dire
tamente ao sui, ate uni ponte a 60° de latitude sui 
e 20° de longitude oeste; daf, diretamente ao oeste, 
ate um ponto a 60° de latitude sui e 115° de 
longitude oeste; dai, diretamente ao norte, ate urn 
pontO a QO de latitude e 115° de longitude Oeste; 
daf, por uma linha loxodromica, ate um ponto a 
35° de latitude norte e 150° de longitude oeste; 
daf, diretar.1ente a leste, ate urn ponto a 35° de 
latitude norte e 75° de longitude oeste. 

defini~tao de armas nucleares 

artigo 5 

Para os efeitos do presente Tratado, entende-se 
por "arma nuclear" qualquer artefato susceptive( 
de liberar energia nuclear de forma nao controlada 
e que tenha urn conjunto de caracterfsticas proprias 
de emprego com fins belicos. 0 instrumento que 
se possa utilizar para o transporte ou a propulsao 
do artefato nao fica compreendido nesta defini~ao 
se for separavel do artefato e nao parte indivisivel 
do mesmo. 

reunHio de signati\rios 

artigo 6 

A pedido de qualquer dos Estados signataries, ou 
par decisao da Agencia que se estabelece no ar
tigo 7, podera ser convocada uma reuniao de todos 
os signataries para considerar em comum questoes 
que possam afetar a essencia mesma deste instru
mento, inclusive sua eventual modifica~ao. Em am
bos os cases a convocac;:ao se fara por intermedio 
do Secretario-Geral. 

organizaj;ao 

artigo 7 

1. A fim de assegurar o cumprimento das obriga
~oes do presente Tratado, as Partes Contratantes 
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8. As decisoes do Conselho serao tomadas pelo 
voto de uma maioria simples dos seus Membros 
presentes e votantes. 

9. 0 Conselho adotara seu proprio regulamento. 

a secretaria 

artigo 11 

1. A Secretaria sera composta de urn Secretario
Geral, que sera o mais alto funcionario adminis
trative da Agenda, e do pessoal que este necessite. 
0 Secretario-Geral t.era urn mandata de quatro 
anos, podendo ser reeleito par urn periodo unico 
adicional. 0 Secretario-Geral nao podera ser na
cional do pafs-sede da Agencia. Em caso de falta 
absoluta do Secretario-Geral proceder-se-a a uma . 
elei<;ao para o restante do perfodo. 

2. 0 pessoal da Secretaria sera nomeado pelo 
Secretario-Geral, de acordo com as diretrizes da 
Conferencia Geral. 

3. AIE~m dos encargos que lhe confere o presente 
Tratado e des que lhe atrlbua a Conferencia Geral, · 
o Secretario-Geral zelara, em conformidade com 
o artigo 10, paragrafo 5, pelo born funcionamento 
do Sistema de Controle estabelecido no presente 
Tratado, de acordo com as disposi<;oes deste e 
com as decisoes adotadas peda Conferencia Geral. 
4. 0 Secretario-Geral atuara, nessa qualidade,. em· 
todas as sessoes da Conferencia Geral e do Con
selho e lhes apresentara urn relatorio anual sabre 
as atividades da Agencia, assirn como relat6rios· 
especiais que a Conferencia Geral ou o Conselho 
lhe solicitem, ou que o proprio Secretario-Geral 
considere oportunos. 

5. 0 Secretario-Geral estabelecera os metodos de 
distribuic;ao, a todos as Partes Contratantes, das 
informa<;6es que a Agencia receba de fontes gover
namentais ou nao-governamentais sempre que as 
destas ultimas sejam de interesse para a Agencia. 

6. No desempenho de suas fun<;oes, o Secretario
Geral e o pessoal da Secretaria nao solicitarao 
nem receberao instrw;6es de nenhum Goverrio nem 
de nenhuma autoridade alheia a Agencia e abster
se-ao de atuar de forma incompativel com sua 
condic;ao de funcionarios internacionais, respon
saveis unicamente perante a Agencia: no que diz 
r~speito as suas responsabilidades para com a Agen
cta, nao revelarao nenhum segredo de fabrica<;ao, 
nem qualquer outre dado confidencial que chegue 
ao seu conhecimento, em virtude do desempenho 
de suas fun<;6es oficiais na Agencia. 

7. Cada uma das Partes Contratantes se compro
mete a respeitar o carater exclusivamente interna
cional das func;6es do Secretario-Geral e do pessoal 
da Secretaria e a nao procurar influencia-los no 
desempenho de suas fun<;oes. 

sistema de controle 

artigo 12 

1. Com o objetivo de verificar o cumprimento das 
obrigac;oes assumidas pelas · Partes Contratantes 
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segundo as disposi<;oes do artigo 1, fica estabe
lecido um Sistema de Centrale, que sera aplicado 
de acordo com o estipulado nos artigos 13 a 18 
do presente Tratado. 

2. 0 Sistema de Centrale estara destinado a veri
ficar especialmente: 

a) que os artefatos, servic;os e instalac;6es desti
nados ao uso pacifica da energia nuclear niio 
sejam utilizados para experiencia e fabricac;ao de 
armas nucleares; 

b) que nao se realize, no territorio das Partes 
Contratantes, nenhuma das atividades proibidas no 
artigo 1 dcste Tratado, com materiais ou armas 

. provenientes do exterior, e 

c) que as explosoes com fins pacificos sejam 
compatfveis com as disposic;oes do artigo 18 do 
presente Tratado. 

salvaguardas da aiea 

artigo 13 

Cada Parte Contratante negociara acordos - multi
laterais ou bilaterais - com a Agencia lnternacio
nal de Energia Atomica para a aplicac;ao das 
Salvaguardas desta Agencia as suas atividades 
nucleares. Cada Parte Contrat<mte devera iniciar as 
negocia<;6es no prazo de cento e oitenta dias a 
contar da data do deposito de seu respective ins
trumento de ratifica<;ao do presente Tratado. Estes 
acordos deverao entrar em vigor, para cada uma 
das Partes, em prazo que nao exceda a dezoito 
meses, a contar da data do inicio das negociac;oes, 
salvo em case fortuito ou de forc;a maier. 

relat6rios das partes 

artigo 14 

1. As Partes Contratantes apresentarao a Agencia 
e a Agencia lnternacional de Energia Atomica, a 
titulo informative, relatorios e semestrais, nos quais 
declararao que nenhuma atividade proibida 'pelas 
disposi<;oes do presente Tratado ocorreu nos res
pectivos territ6rios. 

2. As Partes Contratantes enviarao simultanea
mente a Agenda c6pia de qualquer relat6rio que 
enviem a Agencia lnternacional de Energia Atomica 
com referenda as materias objeto do presente 
Tratado e com a aplicac;ao das salvaguardas. 

3. As Partes Contratarites tambem transmitirao ·a 
Organiza<;ao dos Estados Americanos, a titulo in
formative, os relatorios que pcssam interessar a 
esta, em cumprimento das obrigac;6es estabelecidas 
pelo Sistema lnteramericano. 

relat6rios especiais solicitados pelo secretario
geral 

artigo 15 

1. 0 Secrctario-Geral, corn autorizac;ao do Con
·selho, pod era solicitar a qualquer. das Partes que 
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estabelecem um organismo internacional denomi
nado "Agencia para Proscrit;ao das Armas Nucleares 
na Arru~rica latina", que, no presente Tratado, sera 
designado como a "Agencia". Suas decisoes so po
derao afetar as Partes Contratantes. 

2. A Agencia tera a incumbencia de celebrar con
sultas peri6dicas ou extraordiniuias entre os Esta
dos Membros, no que diz respeito aos prop6sitos, · 
medidas e procedimentos determinados no presente 
Tratado, bern com'J a supervisao do cumprimento 
das obrigat;oes dele derivadas. 

3. As Partes Contratantes convem prestar a Agen
da ampla e pronta colaborat;:ao, em conformidade 
com as disposit;oes do presente Tratado e dos 
Acordos que concluam com a Agencia, bern como 
dos que esta ultima conclua com qualquer outra 
organizat;ao ou organismo internacional. 

4. A sede da Agencia sera a Cidade do Mexico. 

orgaos 

artigo 8 

1. Estabelecem-se como 6rgaos principais da 
Agencia uma Conferencia Geral, urn Conselho e 
uma Secretaria. 

2. Poder-se-ao estabelecer, de acordo com as dis~ 
posit;:oes do presente Tratado, os 6rgaos subsidiaries 
que a Conferencia Geral considere necessaries. 

a conferencia geral 

artigo 9 

1. A Conferenda Geral, 6rgao supremo da Agenda, 
estara integrada por todas as Partes Contratantes 
e celebrara cada dois anos reunioes ordinarias, 
podendo, alem disso, realizar reunioes extraordi
narias, sempre que assim esteja previsto no pre
sente Tratado, ou que as circunstancias o acon
selhem, a juizo do ConsefLo. 

2. A Conferencia Geral: 
a) podera considerar e resolver dentro dos limites 
do presente Tratado quaisquer assuntos ou questoes 
nele compreendidos, inclusive os que se refiram 
aos poderes e funt;:oes de qualquer 6rgao previsto 
no mesmo Tratado; 
b) estabelecera os procedimentos do Sistema de 
Controle para a observancia do presente Tratado, 
em conformidade com as disposit;oes do mesmo; 
c) elegera os Membros do Conselho e o Secretario
Geral; 
d) podera afastar o Secretario-Geral, quando assim 
o exija o born funcionamento da Agenda; 
e) recebera e apreciara os relat6rios bienais ou 
especiais que !he apresentem o Conselho e o 
Secretario-Geral; 
f) promovera e apreciara estudos para a melhor 
realizat;ao des prop6sitos do presente Tratado, sem 
que isso impet;:a que o Secretario-Geral, separada
mente, possa efetuar estudos semelharrtes e sub
mete-los ao exame da Conferencia; 

g) sera o 6rgao competente para autorizar a con
clusao de acordos com Governos e outras organi
zat;oes ou organismos internadonais. 

3. A Conferencia Geral aprovara o ort;amento da 
Agencia e fixara a escala de contribuit;oes finan
ceiras dos Estados Membros, tomando em consi
derat;ao o sistema e criterios utilizados para o 
mesmo tim pe!a Organizat;ao das Nat;oes Unidas. 

4. A Confer€mcia Geral elegera suas autoridades 
para cada reuniao, e podera criar os 6rgaos subsi
diaries. que julgue necessaries para o desempenho 
de suas funt;5es. 

5. Cada membra da Agencia ten1 um voto. As 
decis5es da Conferenda Geral, em (!uest5es rela
tivas ao Sistema de Controle e as medidas que se 
refiram ao artigo 20, a admissao de novas Membros, 
a eleit;ao e afastamento do Secretario-Geral, a 
aprova<;ao do on;amento e das quest5es relacio
nadas ao mesmo, serao tomadas pelo voto de uma 
maioria de dois ter<;os dos Membros presentes e 
votantes. As decisoes sobre outros assuntos, assim 
como as quest5es de procedimento e tambem a 
determinat;ao das que devem ser resolvidas por 
maioria· de.Jlais tert;os, serao tomadas pela maioria 
simples dos Membros presentes e votantes. 

· 6. A Conferencia Geral adotara o seu proprio 
regulamento. 

o conselho 

artigo 10 

1. 0 Conselho sera composto de cinco Membros, 
eleitos pela Conferencia Geral dentre as Partes 
Contratantes, levando em considera<;ao uma repre
senta<;ao geogratica eqiiitativa. 

2. Os Membros do Conselho serao eleitos por um 
periodo de quatro anos. No entanto, na primeira 
elei<;ao, tres serao eleitos por dois anos. Os Mem
bros que acabaram de cumprir um mandate nao 
serao reeleitos para o perfodo seguinte, a nao ser 
que 0 numero de Estados para OS quais 0 Tratado 
esteja em vigor nao o permita. 

3. Cada Membra do Conselho ten'! um represen
tante. 

4. 0 Conselho sera organizado de maneira que 
possa funcionar continuamente. 

5. Alem das atribuit;6es que lhe outorgue o pre
sente Tratado e das que lhe confira a Conferencia 

-Geral, o Conselho, atraves do Secretario-Geral zelara 
pelo born funcionamento do Sistema de Controle, 
de acordo com as disposi<;6es deste Tratado e com 
as decisoes adotadas pela Conferencia Geral. 

6. 0 Conselho apresentara a Conferencia Geral 
um relat6rio anual das suas atividades, assim como 
os relat6rios especiais que considere convenientes 
ou que a Conferencia Geral lhe solidte. 

7. 0 Conselho elegera as suas autoridades para 
cada reuniao. 
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proporcione a Agenda informayao complementar 
ou suplementar sabre qualquer fato ou circunstfm
cia r~lacionado _com o cumprimento do presente 
Tratado, explicando as razoes que para isso tiver. 
As Partes Contratantes comprometem-se a colabo
rar, pronta e amplamente, com o Secretario-Geral. 

2. 0 Secretario-Geral informara o Conselho e as 
Partes sabre tais solicitar;oes e respectivas res
pastas. 

inspe~oes especiais 

artigo 16 

1. A Agencia. lnternacional de Energia Atomica, 
assim como o Conselho criado pelo presente Tra
tado, tern a faculdade de efetuar insper;oes espe
ciais nos seguintes casos: 

a) a Agencia lnternacional de Energia Atomica, 
· em conformidade com os acordos a que se refere 

o artigo 13 deste Tratado. 

b) o Conselho: 

(i) quando, especificando as razoes em que 
se baseia, assim o soli'cite qualquer das Partes 
que suspeite que se realizou ou esta em vias de 
realizar;ao alguma atividade proibida pelo presente 
Tratado, tanto no territ6rio de qualquer outra Parte, 
como em qualquer outro Iugar por mandata desta 
ultima; determinara imediatamente que se efetue 
a insper;ao em conforrnidade com o artigo 10, 
paragrafo 5; 

(ii) quando o solicite qualquer das Partes que 
tenha sido objeto de suspeita ou de acusayao de 
violar;ao do presente Tratado, determinara imedia
tamente que se efetue a insper;ao especial soli
citada, em conformidade com o disposto no ar
tigo 10, paragrafo 5. 

As solicitar;oes anteriores serao formuladas ante o 
Conselho por intermedio do Secretario-Geral. 

2. Os custos e gastos de qualquer inspeGao espe
cial, efetuada com base no paragrafo 1, incise b), 
alineas (i) e (ii) deste artigo, correrao por conta 
da Pa.rte ou das Partes solicitantes, exceto quando 
o Conselho conclua, com base na infor·mac;ao sobre 
a insper;ao especial, que em vista das circunstim
cias do caso, tais custos e gastos correrao por 
conta da Agencia. 

3. A Conferencia Geral determinara os procedi
mentos a que estarao sujeitas a organizar;ao e 
execur;ao das insper;oes especiais a. que se refere 
o paragr'afo 1, incise b), alfneas (i) e (ii). 

4. As Partes Contratantes concordam em permitir 
aos inspetores que levem a cabo tais insper;6es es
peciais pleno e livre acesso a todos os lugares e 
a todos os dados necessaries para o desempenho 
de sua comissao e que estejam direta e estreita
mente vinculados a suspeita de violac;ao ao pre
sente Tratado. Os inspetores designados pela Con
ferenda Geral serao acompanhados por represen
tantes das autoridades da Parte Contratante em 
cujo territ6rio se efetue a insper;ao, se estas assim 
o solicitarem, ficando entendido que isso nao re-

tardara nem obstruira, de modo· algum, os traba
lhos dos referidos inspetores. 

5. 0 Conselho, por intermedio do Secretario-Ge-
. ral, enviara imediatamente a todas as Partes c6pia 

de qualquer informar;ao que resulte das insper;oes 
especiais. 

6. 0 Conselho, por intermedio do Secretario-Ge
ral, enviara igualmente ao Secretario-Geral das Na
~oes Unidas, parf! transmissao ao Conselho ·de Se
guranr;a e a Assembleia Gera' daquela Organizayao, 
e para conhecimento do Conselho da Organizac;ao 
dos Estados Americanos, c6pia de qualquer infor
mar;ao que resulte de insper;ao especial efetuada 
em conformidade com o paragrafo 1, incise b), 
alineas (i) e (i i), deste artigo. 

7. 0 Conselho podera acordar, ou qualquer das 
Partes podera solicitar, que seja convocada uma 
reuniao extraordim)ria da Confer€mcia Geral para 
apreciar os relat6rios que resultem de qualquer 
inspeyao especial. Em tal caso o Secretario-Geral 
procedera imediatamente a convocac;:ao da reuniao 
extraordinaria solicitada. 

8. A Confe!encia Geral, convocada a reuniao ex
traordinaria. com base neste artrgo, podera fazer 
recomendar;oes as Partes e apresentar tambem in
.formar;oes ao Secretario-Geral das Nac;:oes Unidas, 
para transmissao ao Conselho de Seguranr;a e a 
Assembleia Geral dessa Organiza~ao. 

uso de energia nuclear para fins pac£ficos 

artigo 17 

Nenhuma disposiyao do presente Tratado restringe 
os direitos das Partes Contratantes para usar, em 
conformidade com este instrumento, a energia nu
clear para fins pacfficos, particularmente para o 
seu desenvolvimento economico e progresso social. 

explosoes com fins pacificos 

artigo 18 

1. As Partes Contratantes poderao realizar explo
soes de dispositivos nucleares com fins pacfficos 
- inclusive explos6es que pressuponham artefatos 
similares aos utilizados em armamento nuclear -
ou prestar sua colaborar;ao a terceiros com o mes
mo fim, sempre que nao violem as disposir;6es do 
presente artigo e as dem3is do presente Tratado, 
em especial as dos artigos 1 e 5. 

2. As Partes Contratantes que tenham a intenc;:ao 
de levar a cabo uma dessas explosoes, ou colabo
rar nelas, deverao notificar a Agencia e a Agencia 
lnternacional de Energia Atomica, com a antecipa
~;ao que as circunstancias o exijam, da data da 
explosao e apresentar, simultaneamente, as seguin
tes informac;:6es: 

a) o carater do dispositive nuclear e a origem do 
mesmo; 

b) o Iugar e a finalidade da explosao em projeto; 

c) os procedimentos que serao seguidos para cum
primento do paragrafo 3 deste artigo; 
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d) a potencia que se espera que tenha o disposi-
tive, e -

e) os dados mais completes sobre a possrvel pre
cipita~ao radioativa, que seja conseqi.iencia da ex
plosao ou explosoes, e as medidas que serao toma
das para evitar riscos a popula~ao, flora, fauna e 
territories de outra ou outras Partes. 

3. 0 Secretario-Geral e o pessoal tecnico desig
nado pelo Conselho, assim como o da Agencia 
lnternacional de Energia Atomica, poderao observar 
todos os preparatives, inclusive a explosao do dis
positive, e terao acesso irrestrito a toda a area vi
zinha ao Iugar da explosao para se assegurar de 
que o dispositive, assim como os prccedimentos 
seguidos na explosao, se coadun(Jm com· a infor
ma~ao apresentada, de acordo com o paragrafo 2 
deste artigo e as disposi~6es do presente Tratado. 

4. As Partes Contratantes poderao receber a cola
bora~ao de terceiros para o fim assinalado no 
paragrafo 1 deste artigo, de acordo com as dispo
si~oes dos paragrafos 2 e 3 do mesmo. 

rela!;fies com outros organismos internacionais 

artigo 19 

1. A Agenda podera concluir com a Agencia ln
ternacional de Energia At6mica os acordos que a 
Conferencia Geral autorize e que considere apro
priados para facilitar o funcionamento eficaz do 
Sistema de Controle estabelecido no presente Tra
tado. 

2. A Agencia podera, igualmente, entrar em con
tate com qualquer organizac;:ao ou organismo inter
nacional, especialmente com os que venham a criar
se no futuro para supervisionar o desarmamento ou 
as medidas de controle de armamento em qual
quer parte do mundo. 

3. As Partes Contratantes, quando julguem conve
niente, poderao solicitar o assessoramento da co: 
missao lnteramericana de Energia Nuclear, em to
das as quest6es de carater tecnico.;.,relacionadas 
com a aplicac;:ao do presente Tratado, sempre que 
assim o permitam as faculdades conferidas a rete
rid& Comissao pelo seu Estatuto. 

medidas em caso da viola!;ao do tratado 

artigo 20 

1. A Conferencia Geral tomara conhecimento de 
todos aqueles cases em que, a seu juizo, qualquer 
das Partes Contratantes nao esteja cumprindo as 
suas obrigar;oes derivadas do presente Tratado e 
chamara a atenc;:ao da mesma, fazendo-lhe as reco-
mendac;:6es que julgue adequadas. · 

2. No caso em que, a seu juiio, o nao cumpri
mento em questao constitua uma viola~ao do pre
sente Tratado que possa chegar a p6r em perigo -
a paz e a seguran~a, a pr6pria Conferencia Geral 
informara disso, simultaneamente, ao Conselho de 
Seguranc;:a e a Assembleia Geral das Nac6es Uni
das, por intermedio do Secretario Geral dessa Or-· 
ganiza~ao, bern como ao Conselho da Organiza~ao 
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dos Estados Americanos. A Conferencia Geral infer
mara, igualmente, a Ag€mcia lnternacional de Ener
gia At6mica para os fins pertinentes de acordo com 
o Estatuto desta. · 

organiza!;ao .das na~;iies unidas e organiza!;lio dos 
estados americanos 

artigo 21 

Nenhuma estipulac;:ao do presente Tratado sera in
terpretada no sentido de restringir os direitos e 
obriga<;oes das Partes, em conformidade com a 
Carta das Na~6es Unidas, nem, no caso dos Esta
dos Membros da Organiza~ao dos Estados Ameri
canos, de acordo com os Tratados regionais exis
tentes. 

prerrogativas e imunidades 

artigo 22 

1. A Agencia gozara, no territ6rio de cada uma 
das Partes Contratantes, da capacidade juridica e 
das prerrogativas e imunidades necessarias para o 
exercicio de suas fun~oes e a realiza~ao de seus 
prop6sitos. 

2. Os Representantes das Partes Contratantes, 
acreditados perante a Agencia, e os funciom1rios 
desta gozarao, igualmente, das prerrogativas e imu
nidades necessarias para o desempenho de suas 
fun~oes. 

3. A Agencia podera concluir acordos com as Par
tes Contratantes, com o objetivo de determinar os 
pormenores de aplica~ao dos paragrafos 1 e 2 deste 
artigo. 

notificat;iio de outros acordos 

artigo 23 

Uma vez que entre em vigor o presente Tratado, 
todo acordo internacional concluido pot qualquer 
das Partes Contratontes. sobre as materias nele 
contidas, sera comunicado imediatamente a Secre
taria, para registro e notifica~ao as demais Partes 
Contratantes. 

solut;ao de controversias 

artigo 24 

A menos que as Partes interessadas acordem outro 
meio de soluc;ao pacifica, qualquer questao ou con
troversia sobre a interpreta~ao ou aplica:::ao do pre
sente Tratado, que nao tenha sido solucionada, 
podera ser submetida a Corte lnternacional de Jus· 
tic;:a, com o previa consentimento das Partes em 
controversia. 

assinatura 

artigo 25 

1. 0 presente Tratado ficara ~berto indefinida
mente a assinatura de: 

a) todas as Reptiblicas latino-americarias e 
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b) os demais Estados soberanos do hemisferio 
ocidental situados totalmente ao sui do paralelo 
35° de latitude norte; e, salvo o disposto no para
grato 2 deste artigo, os que venham a se-lo, quan- · 
do admitidos pela ConfNencia Geral. 

2. A Conferencia Geral nao adotara decisao al
guma a respeito da admissao de uma entidade po
litica cujo territorio esteja sujeito, total ou par
cialmente e anteriormente a data da abertura para 
assinatura do presente Tratado, a litigio ou a re
clama~ao entre urn pais extracontinental e urn ou 
mais Estados latino-americanos, enquanto nao se 

. tenha posto firn a controversia, mediante procedi
mentos pacificos. 

ratificacao e dep6sito 

artigo 26 

1. 0 presente Tratado esta sujeito a ratifica~ao 
dos' Estados signataries, de acordo com os respec
tivos procedirnentos constitucionais. 

2. Tanto o presente Tratado como os in:;trumen
tos de ratificac;ao serao entregues para deposito ao 
Governo dos Estados Unidos Mexicanos, designado 
como Governo depositario. 

3. 0 Governo depositario enviara c6pias autenti
cadas do presente Tratado aos Governos dos Esta
dos signataries e os notificara do deposito de cada 
instrumento de ratifica~ao. 

reservas 

artigo 27 

0 presente Tratado nao podera ser objeto de re
servas. 

entrada em vigor 

artigo 28 

1. Salvo o previsto no paragrafo 2 deste artigo, 
o presente Tratado entrara em vigor entre os Es
tados que o tiverem ratificado tao iogo tenham 
sido cumpridos os seguintes requisites: 

a) entrega ao Governo depositario dos instrumen
tos de ratifica~ao do presente Tratado por parte 
dos Governos dos Estados mencionados no artigo 
25 existentes na data em que se abra a assinatura 
o presente Tratado, e que nao sejam afetados peli) 
disposto no paragrafo 2 do proprio artigo 25; 

b) assinatura e ratificac;ao do Protocolo Adicional · 
I anexo ao presente Tratado, por parte de todos os 
Estados extracontinentais ou continentais que te· 
nham, de jure ou de facto, responsabilidade in
ternacional sobre territ6rios situados na area de 
aplicacao do presente Tratado; 

c) assinatura e ratificac;ao do Protocolo Adicional 
II anexo ao presente Tratado por parte de todas 
as potencias que possuam armas nucleares; 

d) conclusao de acordos bilaterais ou multilaterais 
sobre a aplicacao do Sistema de Salvaguardas da 
Agencia lntemacional de Energia At6mica, em con· 
formidade com o Ar:tigo 13 do presente Tratado. 

2. Sera faculdade imprescritfvel de qualquer Es
tado signatario a dispensa, total ou parcial, dos 
requisites estabelecidos no paragrafo anterior, me· 
diante declaracao que figurara como anexo ao ins
trumento de ratificacao respective e que podera 
ser formulada por ocasiao do deposito deste, ou 
posteriormente. Para os Estados que fac;am uso 
dessa faculdade, o presente Tratado entrara em 
vigor com o deposito da declara~ao, ou tao pronto 
tenham sido cumprido os requisites cuja dispensa 
nao haja sido expressamente declarada. 

3. Tao logo o presente Tratado tenha entrada em 
vigor, em conformidade com 0 disposto no para
grato 2, entre onze Estados, o Governo depositario 
convocara uma reuniao preliminar dos referidos Es
tados para que a Agencia seja constituida e entre 
em .funcionamento. 

4. Ap6s a entrada em vigor do presente Tratado 
para todos OS paises da area, 0 aparecimento de 
uma nova potencia detentora de armas nuclear~s 
suspendera a aplicacao do presente Tratado para 
os paises que o ratificaram sem dispensa do para· 
grafo 1, incise c, deste artigo e que assim o soli
citem, ate que a nova potencia, por iniciativa prO
pria oli por solicitacao da Conferencia Geral, rati· 
fique o Protocolo Adicional II anexo. 

emendas 

artigo 29 

1. Qualquer Parte podera propor emendas ao pre
sente Tratado, entregando suas propostas ao Conse
lho, por intermedio do Secretario-Geral, que as 
transmitira a todas as outras Partes Contratantes 
e aos demais signataries para os efeitos do artigo 
£. 0 C'onselho, por intermedio do Secretario-Geral, 
convocara imediatamente, depois da reuniao de 
signataries, uma reuniao extraordinaria da Confe
.rencia Geral para examinar as propostas formula
das, para cuja aprovac;ao se requerera a maioria 
de dois ten;:os das Partes Contratantes presentes e 
votantes. 

vigfmcia e denuncia 

artigo 30 

1. 0 presente Tratado tern carater permanente e 
vigorara por tempo indeterminado, mas podera ser 
denunciado por qualquer das Partes, mediante no
tifica~ao entregue ao Secretario-Geral da Agencia, 

. se a juizo do Estado denunciante ocorreram ou 
podem occrrer circunstfmcias relacionadas com o 
conteudo do Tratado ou dos Protocolos Adicionais 
I e II, anexos, que afetem seus interesses supre
mos, ou a paz e a seguranca -de uma ou mais Par
tes Contratantes. 

2 .· A den uncia tera efeito tres meses depois da 
entrega da notificac;ao por parte do Governo do 
Estado signatario interessado, ao Secretario-Geral 
da Agencia. Este, por sua vez, comunicara imedia
tamente tal notificac;ao as demais Partes Contra
tantes, bern como ao Secretario-Geral das Nac;oes 
Unidas para que de conhecimento ao Conselho de 
Seguranca e a Assembleia Geral das Na~oes Uni
das. Comunicara, ,igualmente, ao Secretario-Geral 
da Organizac;ao dos Estados Americanos. 
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textos aut~nticos e registro 

artigo 31 

0 presente Tratado, cujos textos nas lfnguas espa
nhola, chinesa, francesa, inglesa, portuguesa e rus
sa fazem igualmente te, sera registrado pelo Go
verna depositario, em conformidade com o Artigo 
102 da Carta das Na~oes Unidas. 0 Governo depo
sitario notificara o Secretario-Geral das Na~oes 
Unidas das assinaturas, ratifica~6es e emendas de 
que seja objeto o presente Tratado, e comunica
las-a a titulo informative, ao Secretario Geral da 
·organiza~ao dos Estados Americanos. 

artigo transit6rio 

A denuncia da declarat;:ao a que se refere o para
grato 2 do artigo 28 esta sujeita aos mesmos pro
cedimentos que a denuncia do presente Tratado, 
com a excec;ao de que surtira efeito na data da 
entrega da respectiva ~otifica~ao. 

Em fe do que, as Plenipotenciarios abaixo assin~
dos, tendo· depositado seus Plenos Poderes que fa
ram achados em boa e devida forma, firmam o 
presente Tratado em nome de seus respectivos Go
vernos. 

FEITO na Cidade do Mexico, Distrito Federal, aos 
quatorze dias do mes de fElvereiro do ano de mil 
novecentos e sessenta e sete. 

PROTOCOLO ADICIONAL I 

Os Plenipotenciarios abaixo assinados, provides de 
Plenos Poderes dos seus respectivos Governos, 

CONVENCIDOS de que o Tratado para a Proscri~ao 
das Armas Nucleares na America latina, negociado 
e assinado em cumprimento das recomenda~6es da 
Assembh~ia-Geral das Na<;6es Unidas, constantes na 
Reso!u~ao 1911 (XVIII), de 27 de r.ovembro de 1953, 
representa urn importante passo para assegurar a 
nao-proliferac;ao de armas nucleares; 

CONSCIENTES de que a nao-proliferac;:ao de armas 
nucleares nao constitui um tim em si mesma, mas 
urn meio para atingir, em uma etapa posterior, o de· 
sarmamento geral e complete, e 

DESEJOSOS de ccntribuir, na medida de suas possi
bilidades, para par termo a corrida armamentista, 
especialmente no campo das armas nucleares, e 
para favorecer a consolida<;ao da paz no mundo, 
baseada no respeito mutua e na igualdade soberana 
d~8ta~~ . 

Convieram no seguinte: 

artigo 1 

Comprometer-se a aplicar nos territories que, de 
jure ou de fato, estejam sob sua responsabilidade 
internacional, compreendidos dentro dos limites da 
zona geogratica estabelecida no Tratado para a 
Proscri~ao das Armas Nucleares na America latina, 
o estatuto de desnuclearizac;ao para fins belicos 
que se encontra definido nos Artigos 1, 3, 5 e 13 
do mencionado Tratado. 
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artlgo 2 

0 presente Protocolo tera a mesma durat;:ao que o 
Tratado para a Proscrit;:ao das Armas Nucleares 
na America latina, do qual e Anexo, aplicando-se 
a ele as clausulas referentes a ratificac,;ao e de· 
nuncia que figuram no corpo do Tratado. 

artigo 3 

0 presente Protocolo entrara em vigor, para os 
Estados que o houverem ratificado, na data em que 
depositem seus respectivos instrumentos de ratifi
cac,;ao. 

EM TESTEMUNHO DO QUE, as Plenipotenciarios 
abaixo assinados, havendo depositado seus Plenos 
Poderes, que foram achados em boa e devida for
ma, assinam o presente Protocolo em nome dos 
seus respectivos Governos. 

PROTOCOLO ADICIONAL II 

Os Plenipotencic~rios abaixo assinados, provides de 
. Plenos Poderes dos seus respectivos Governos, 

CONVENCIDOS de que o Tratado para a Proscri~ao 
das Armas Nucleares na America latina, negociado 
e assinado em cumprimento das recomenda<;6es da 
Assembleia-Geral das Na<;oes Unidas, constantes da 
Resoluc;:ao 1911 (XVIII), de 27 de novembro de 1963, 
representa urn importante passo para assegurar a 
nao-prolifera~ao de armas nucleares; 

CONSCIENTES de que a nao-proliferac;:ao de armas 
nucleares nao constitui urn fim em si mesma, mas 
urn meio para atingir, em etapa posterior, o desar· 
mam:!nto geral e complete, e · · 

DESEJOSOS de contribuir, na medida de suas possi
bilidades, para p6r termo a corrida armamentista, 
especialmente no campo das armas nucleares, e 
para favorecer e consolidar a paz do mundo, ba· 
seada no respeito mutuo e na igualdade soberana 
dos Estados, · 

Convieram no seguinte: 

artigo 1 

0 estatuto de desnucleariza~ao para fins belicos 
da America latina, tal como esta definido, delimi
tado e enunciado nas disposi~6es do Tratado para 
a Proscric;:ao das Armas Nucleares na America Lati
na, do qual este instrumento e Anexo, sera plena
mente respeitado pelas Partes no presente Protocolo 
em todos os seus objetivos e disposic;:oes expressas. 

artigo 2 

Os Governos representados pelos Plenipotenciarios 
abaixo assinados se comprometem, conseqiientemen
te, a nao contribuir de qualquer forma para que, 
nos territories aos quais se aplica· a Tratado, em 
conformidade com o artigo 4, sejam praticados 
atos que constituam uma viola<;ao das obrigac;oes 
enunciadas no artigo 1 do Tratado. ··· 
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artigo 3 

Os Governos representados pelos Plenipotenciarios 
abaixo assinadoii se comprometem, outrossim, a 
nao empregar armas nucleares e a nao ameacar 
com o seu emprego as Partes Contratantes do Tra
tado para Proscri~;ao das Armas Nucleares na Ame
rica latina. 

artigo 4 

0 presente Protocolo tera a mesma durat;iio que 
o Tratado para a Proscrit;iio das Armas Nucleares 
na America Latina, do que e Anexo, e a ele se 
aplicam as definit;oes de territ6rio e de armas cons
tantes dos artigos 3 e 5 do Tratado, bern como as 
disposi~;oes relativas a ratificacao, reservas e de
nuncia, textos autenticos e registro previstos nos 
artigos 26, 27, 30 e 31 do pr6prio Tratado. 

artigo 5 

0 presente Protocolo entrara em ·vigor, para os 
Estados que o houverem ratificado, na data em 
que depositem seus res"pectivos instrumentos de 
ratifica~tao. 

EM TESTEMUNHO DO QUE, os Plenipotenciarios 
abaixo assinados, havendo depositado seus Plenos 
Poderes, que foram achados em boa e devida forma, 
assinam. o presente Protocol a Adicional em nome de 
seus respectivos Governos. 

acordo de assistencia militar 
brasil-eua e denunciado 

Decreto n.0 79.376, de 11 de man;o de 
1977, assinado pelo Presidente Ernesto 

Geisel, pelo qual o Brasil denuncia 
o Acordo de Assistencia Militar 

Brasii·EUA, de 15 de mar(to de 1952. 

0 Presidente da Republica Federativa do Brasil 
torna publico que o Governo brasileiro denunciou, 
nesta data, o Acordo de Assistencia Militar cele
brado entre o Brasil e os Estados Unidos da Ame
rica, em 15 de marco de 1952, e que o referido 
acordo, de conformidade com seu Artigo XII, deixara 
de vigorar a partir de 11 de marco de 1978. 

A nota de denuncia dirigida pelo Ministerio das 
Relacoes Exteriores a Embaixada dos Estados Uni
dos da America e apensa, por c6pia, ao presente 
decreta. 

Brasilia, 11· de marco de 19n, 156.0 da lndepen~ 
dencia e 89.0 da Republica. 

Ernesto Geisel 
Antonio F. Azeredo da Silveira* 

emenda atualiza liga~oes aeronauticas 
entre brasil e reino-unido 

Troca de Notas entre os Governos do Brasil e 
do Reino Unido da Grii-Bretanha e lrlanda 

do Norte, assinadas em Brasilia, em 5 de 
janeiro de 1977, para o estabelecimento de 

emendas ao Acordo sobre Transportes Aereos 
firmado por esses pafses em 1946. 

PRIMEIRA NOTA 

A Sua Excelencia o Senhor 
Derek S. L. Dodson, 
Embaixador do Reino Unido da Gra-Bretanha e 
lrlanda do Norte 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota 
n9 181/1/23, de 5 de janeiro de 1977, referente as 
negociacoes•E>sobre transporte aereo entre autori
dades aeronauticas dos dois paises, das quais resul
.tou a assinatura da Ata Final de 5 de dezembro 
de 1975. 

2. De acordo com o paragrafo 59 da referida Ata 
Final, Vossa Excelencia propoe tornar insubsistentes 
os seguintes documentos: 

i) 0 Anexo ao Acordo sabre Transporte Aereo de 
1946; 

ii) Os Quadros de Rotas I e II do Acordo sabre 
Transporte Mreo de 1946; 

iii) 0 protocolo de Assinaturas do Acordo sabre 
Transporte Mreo de 1946; 
iv) A Troca de Netas ·assinada em junho de 1952 
no· Rio de Janeiro; · 
.v) 0 Sumario de Debates e Conclusoes da Reuniao 
de Consulta realizada em Londres, em junho de 
1950; 
vi) A Ata Final e o Sumario das Conclus6es da 
Reuniao de Consulta realizada no Rio de Janeiro, 
em junho de 1961; 
vii) A Ata Final das conversac;oes realizadas no 
Rio de Janeiro, em marco de 1964; 
viii) A Ata Final das Conversac6es realiiadas no 
Rio de Janeiro, em abril de 1970; 
ix) A Ata Final da Reuniao de Consulta realizada 
no Rio de Janeiro, em junho de 1973, conforme 
emcndada pela Troca de Netas de novembro de 
1974. 

3. A esse respeito, informo Vossa Excelencia de 
que o Governo brasileiro esta de plene acordo com 
as propostas acima e que a Nota de Vossa Excelen
cia e a presente Nota de resposta constituem regis
tro do Entendimento entre as Partes sabre a materia 
a entrar em vigor a partir desta data. 

* Na p~glna 113, sec;lio Comunicados e Notas, dois outros documentos sobre o assunto: a Nota do Governo bra
sllelro ao Embaixador notte-americano e o Comunicado de lmprensa do ltamaraty. 
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelencia os protestos de minha perfeita estima 
e distinta considera\;ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 

Ministro de Estado das Rela\;Cies Exteriores do 
Brasil 

SEGUNDA NOTA 

A Sua Excelencia o ·Senhor 
Derek S. L. Dodson, 
Embaixador do Reina da Gra-Bretanha e lrlanda · 
do Norte 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota 
n9 181/1/22, do dia 5 de janeiro de 1977, referente 
as negociac;6es sabre transporte aereo entre autori
dades aeronauticas do Brasil e da Grii·Bretanha, ~ 

· respeito do Acordo assinado pelos dais paises em 
31 de outubro de 1946, emendado par troca de Notas 
de 27 de junho de 1952. 

2. Tendo em vista os rest,Jitados das negociac;oes 
acima mencionadas e o disposto no Artigo VII do 
Acordo Brasii-Gra-Bretanha, Vossa Excelencia pro
pos o seguinte: 

a) a substituic;ao do Anexo ao Acordo e 9os Qua
dros de Rotas I e II na forma disposta em anexo 
a presente nota; 

b) a eliminac;ao do Protocolo de Assinaturas anexo 
ao Acordo; 

c) tornar sem efeito a troca de notas de 27 de 
junho de 1952. 

3. A esse respeito, informo Vossa Excell!mcia de 
que o Governo brasileiro esta de plena acordo com 
as alterac;6es acirna mencionadas e que a Nota 
de Vossa Excelfmcia e a presente Nota de.resposta 
constituem urn Acordo entre as Partes, a entrar em 
vigor a partir desta data. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
'Excelencia os protestos de minha perfeita estima 
e distinta considera\;ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 

Ministro de Estado das Relac;6es Exteriores do 
Brasil 

ANEXO AO ACORDO SOBRE TRANSPORTE A~REO 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil con
cede ao Governo do Reina Unido o direito de 
explorar par intermedio de uma ou mais empresas 
aereas designadas pelo Governo do Reina Unido, 
servic;os aereos na rota especificada na Parte I do . 
Quadro de Rotas anexo. 
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II 

0 Governo do Reina Unido ·Concede ao Governo 
da Republica Federativa do Brasil o direito de ex
p!orar, por intermedio de uma ou mais empresas 
aereas designadas pelo Governo da Republica Fe
derativa do Brasil, servic;os aereos na rota especi
ficada na Parte I I do Quadro de Rotas anexo. · 

Ill 

A empresa ou empresas aereas designadas per uma 
das Partes Contratantes, segundo as condi<;oes do 
Jl.cordo e do presente Anexo, gozarao no territ6rio 
da outra Parte Contratante do direito de transito 
e de escalas para fins nao comerciais em todos 
OS aeroportoS aesignados para 0 tratego internaciO· 
nal, bern como do direito de desembarcar e em
barcar tratego internacional, de passageiros, carga 
e mala postal nos pontes enumerados na Parte 
aplicavel do Quadro de Rotas anexo. 

IV 

a) A capacidade de transporte oferecida pelas em
presas aereas das duas Partes Contratantes deveni 
manter estreita relac;ao com a procura do tratego; 

b) As empresas aereas designadas pelas Partes 
Contratantes deverao gozar de oportunidade justa 
e equitativa na explorac;ao dos servil;OS aereos nas 
rotas especificadas no Quadro de Rotas anexo; 

c) As empresas acreas designadas das Partes Con
tratantes deverao tamar em considera<;:ao os seus 
interesses mutuos, a fim de nao afetarem indevi
damente os respectivos servic;os, quando explora
rem simultaneamente trechos comuns de uma rota; 

d) Os serviGOS explorados por uma empresa aerea 
designada segundo os termos do Acordo e este 
Anexo, terao por objetivo principal oferecer uma 
capacidade adequada a procura do tratego entre 0 
pafs a que pertence a empresa e o pais a que se 
destina o tratego: 

e) 0 direito de uma empresa aerea designada de 
uma Parte Ccntratante de ernbarcar e desembar
car, em pontes no territ6rio da outra Parte Contra
tante, trafego internacional com destine a ou pro
veniente de terceiros pafses, em urn ponto ou pon
tes especificados na Parte aplicavel do Quadro de 
Rotas anexo, sera exercido de conformidade com 
os principios gerais do desenvolvimento ordenado 
do transporte aereo aceitos pelas duas Partes Con
tratantes de modo que a capacidade seja adaptada: 

1 - a procura de tratego entre 0 pais de origem 
e os parses de destine; 

2 - as exigencias de uma explorac;ao econorriica 
dos servic;os considerados; e · 

3 - a procura do tratego existente nas regioes 
atravessadas, respeitados os interesses dos servi~os 
locais e regionais. 

v 
As autoridades aerom1uticas das Partes Contra
tantes consultar-se-ao a pedido de uma delas a tim. 
de determinar se os pr.incipios enunciados em IV, 
supra, estao sendo observados pelas empresas ae
reas designadas pelas Partes C.ontratantes, e, em 
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particular, para evitar que uma proporcao injusta 
de tratego seja desviada de qualquer das empresas 
designadas. 

VI 

a) As Autoridades ·aeronauticas de uma das Par
tes Contratantes fornecerao as Autoridades aero
nauticas da outra Parte, a pedido destas, periodica
mente ou a qualquer tempo, os dados estatfsticos 
que sejam razoavelmente solicitados, para a veri
ficacao da capacidade oferecida pela empresa ou 
empresas aereas designadds da outra Parte Con· 
tratante, nos services convencionados. Esses dados 
deverao canter todas as informac;oes necessarias 
para se determinar o volume de tratego, bern como 
os pontos de embarque e desembarque de tal tra
fego. 

b) Em aditamento ao paragrafo "a" acima, a em
presa ou empresas aereas designadas por uma das 
Partes Contratantes, devera, se solicitado pelas 
Autoridades aeronauticas da outra Parte, fornecer 
estatisticas relativas ao transporte de passageiros 
e carga de quinta liberdade primaria. 

VII 

Na opera<;ao de urn service acordado em qualquer 
rota especificada, uma empresa aerea de uma das 
Partes Contratantes podera substituir uma aerona
ve por outra (mudanc;a de bitola) em urn ponto 
do territorio da outra Parte Contratante somente 
nas seguintes condic;5es: 

1 - que a substituic;ao se justifique por motives 
de economia de operacao; 

2 - que a aeronave utilizada no trecho da rota 
mais distante do ponte terminal no territorio da 
primeira Parte Contratante, nao tenha capacidade 
maior do que a usada no trecho mais proximo da
quele ponto; 

3 - que a aeronave utilizada no trecho mais dis
tante, operara apenas em ligac;ao e como extensao 
do servic;o executado pela aeronave usada no tre
cho mais proximo, e os horarios devem assim esta
belecer; a primeira aeronave devera chegar ao pan
to de mudanc;a de bitola com o proposito de trans
portar trfrfego transferido de, ou a ser transferido 
para, a aeronave usada no trecho mais pr6ximo; 
e que sua capacidade seja determinada principal
mente em func;ao desse objetivo; 

4 - que haja um volume adequado de tratego em 
transite; . 
5 - que a empresa aerea nao se apresente ao pu
blico, por meio de anuncios ou de qualquer outra 
maneira, como fornecedora de um servic;o que tern 
origem no ponto onde e feita a mudanc;a de bitola; 

6 - que toaas as providencias que se tomem com 
relac;ao a mudanc;a de bitola obedec;am as condi
~oes da Sec;ao IV deste anexo; 

7 - que em ligac;ao com qualquer voo para o 
territ6rio onde e feita a mudanc;a de bitola, so
mente um voo podera ser realizado para fora desse 
territorio; e 

8 - que a aeronave utilizada no' trecho mais dis
tante devera prosseguir para urn territ6rio que nao 
o de qualquer das Partes Contratantes. 

VIII 
a) Nos paragrafos que se seguem, o termo "tari
fa" significa os prec;os a serem pagos pelo trans
porte de passageiros e carga, e as condic;oes sob 
as quais se aplicam esses prec;os, inclusive prec;os 
e condic;5es por servic;os de agenciamento e outros 
auxiliares, mas excluindo a remunerac;ao e condi
c;5es pelo transporte de mala postal. 

b) As tarifas a serem cobradas pelas empresas 
aereas designadas de uma das Partes Contratan
tes para ou do territorio da outra Parte Contra
tante, serao estabelecidas a niveis razoaveis to
mando-se na devida conta todos os fatores relevan
tes, inclusive custo de operac;ao, Iueras razoaveis 
e as tarifas de outras empresas aereas. 

c) As tarifas referidas no paragrafo (b) desta Se
c;ao, serao estabelecidas, se possivel, com a con
cordancia das empresas aereas designadas por am
bas as Partes Contratantes, ap6s serem consulta
das outras empresas aereas que operam em toda 
a. rota ou em parte dela, e, sempre que possfvel, 
chegar-se-a a tal acordo pelo uso do mecanisme 
da Associac;ao lnternacional de Transporte Aereo -
lATA - para o estabelecimento de tarifas; 

d) As tarifas assim acordadas deverao ser subme
tidas a aprovat;ao das Autoridades aeronauticas de 
ambas as Partes Contratantes pelo menos sessenta 
(60) dias antes da data proposta para sua intro
duc;ao. Em casos especiais esse prazo podera ser 
reduzido, sujeito a acordo das referidas Autori
dades; 

e) Essa aprovat;ao podera ser dada expressamente; 
se nenhuma das Autoridades aeronauticas comu
nicar sua desaprovac;ao dentro do prazo de trinta 
(30) dias a partir da data da sua apresentac;ao, de 
acordo com o paragrafo (d) desta Sec;ao, conside
rar-se-a que essas tarifas foram aprovadas. No caso 
do periodo de apresentac;ao vir a ser reduzido, 
conforme estipulado no paragrafo (d), as Auto
ridades aeronauticas poderao concordar tambem 
em que seja reduzido para menos de trinta (30) 
dias o prazo para notificac;ao da desaprovac;ao; 

f) Se nao for possivel chegar a acordo sobre uma 
. tarifa de conformidade com o paragrafo (c) desta 

Sec;ao ou se as Autoridades aeronauticas nao pu
derem chegar a acordo sabre qualquer tarifa que 
lhes for submetida nos termos do paragrafo (d) 
desta Sec;ao, a divergencia sera resolvida de con
tormidade com as disposit;oes do Artigo VIII do 
Acordo sabre Transporte Aereo, de 31 de outubro 
de 1946; 

g) Tendo presente o paragrafo (h) desta Sec;ao, 
uma tarifa estabelecida de conformidade com o 
previsto nesta Sec;ao, ficara em vigor ate que uma 
outra venha a ser estabelecida; 

h) Em virtude do paragrafo (g) desta Se~ao, uma 
tarifa podera ser prorrogada: 

1 - quando tiver prazo de validade, ate doze (12) 
meses ap6s a data prevista para o seu termino; 
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2 - quando nao tiver prazo de validade ate doze 
(12) meses ap6s a data em que a empresa ou as 
empresas aereas designadas de uma das Partes 
Contratantes, ou de ambas, proponham por escrito 
uma nova tarifa as Autoridades Aeronauticas das 
Partes Contratantes. 

i) A empresa ou empresas designadas por uma 
das Partes Contratantes nao concederao, per si ou 
atraves de qualquer intermediario, direta ou indi
retamente, descontos ou quaisquer redw;oes de 
tarifas em vigor, a nao ser aquelas aprovadas per 
ambas as Partes Contratantes. 

IX 

Os horarios propostos deverao ser submetidos pelas 
empresas designadas de cada Parte Contratante as 
Autoridades Aeronauticas da outra Parte, para apro· 
va<;:ao, pelo menos quarenta e cinco (45) dias antes 
da data em que deverao come<;:ar a vigorar. Tais 
horarios deverao indicar o tipo, modele e confi
gura<;:ao das aeronaves utilizadas, bern como a fre
quencia dos servi<;:os e as escalas. 

X 

Cada Parte Contratante concede a outra Parte Con
tratante 0 direito as duas empresas designadas de 
transferirem. o excedente entre as receitas e as 
despesas de accrdo com as formalidades cambiais 
em vigor no territorio de cada Parte Contratante, 
que concedera as necessarias facilidades para tal. 
Essas transferencias deverao ser efetuadas as ta
xas em vigor no mercado de cambia aplicaveis aos 
pagamentos da especie. · 

XI 

Uma empresa designada por uma das Partes Con
tratantes tera o direito, obedecendo as leis e re
gulamentos da outra Parte Contratante, a trazer e 
manter no territorio da outra Parte Contratante os 
seus proprios representantes e o respective pes
seal tecnico e comercial de acordo com as neces, 
sidades dos servic;os aereos. 

• QUADRO DE ROTAS DO ANEXO AO ACORDO 
SOBRE TRANSPORTE AEREO 

parte I - rota do reino unido 

Pontes do Reine Unido - Madri - Lisboa Casa
blanca - Las Palmas - Dacar - Freetown -
Monrovia - Lagos - Recife - Rio de Janeiro -
Sao Paulo - Assun<;:ao - Montevideu - Buenos 
Aires - Santiago do Chile. 

parte II - rota do brasil 

Por.tos do Brasil, via Africa Ocidental e/ou pontos 
intermediaries e Eutopa para Londres e/ou Man
chester e dai para Amsterdam e·Jou Paises Escan
dinavos. 

Notas: a. As rotas acima poderao ser operadas · 
em ambas as dire<;:oes. . 

b. Uma empresa aerea designada pede, em um 
ou em tcdos os voos, operar as escalas na ordem 
desejada. 
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c. Uma empresa aerea designada pede em urn ou 
em todos os v6os omitir escalas em qualquer dos 
pontes da sua Rota acima mencionada, contanto 
que os servi<;:os comecem ou terminem num ponto 
no territorio da Parte Contratante da empresa de
signada. 

os dois memorandos 
firmados com o canada 

Memoranda de Entendimento para 
desenvolvimento de "COOilera(jao 

Tripartite" com os paises em· desenvolvimento 
e Memoranda de Entendimento para 

implementagao do Segundo Programa 
Nacional de Coopera(jao Tecnica 

. Brasil-Canada, firmados em Brasilia, 
em 13 de janeiro de 1977, pelos 

Chanceleres Azercdo da Silv.eira e 
Donald Campbell Jamieson. 

memoranda para 
coopera~ao triparme 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil e o 
Governo do Canada 

Reconhecendo os estreitos la9os de amizade e de 
entendimento existentes entre si; 

Desejosos de conjugar recursos e esfor<;:os na ela
bora<;:ao de urn programa de coopera<;:ao com paises 
em desenvolvimento, estao de acordo em que: 

1. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil, 
per intermedio do Ministerio das Relac;6€s Exterio
res, e o Governo do Canada, por intermedio da 
Agencia Canadense de ·oesenvolvimento lnterna
cional, deverao realizar consultas com vistas a 
uma nova forma de cooperac;:ao com os paises em 
desenvolvimento, denominada, a seguir, "Coopera
<;:ao Tripartite". 

2. Os setores, a serem objeto de consultas entre 
o Ministerio das Relac;oes Exteriores do Brasil e 
a Agencia Canadense de Desenvolvimento lnterna
cional, a fim de implementar a cooperac;ao tecnica 
tripartite com paises em desenvolvimento, com· 
preenderao problemas cruciais, tais como a pro
duc;:ao e distribuic;ao de alimentos, constrw;ao de 
moradias, desenvolvimento rural, educac;:ao e for
mac;:ao tecnica, saude publica e gerac;:ao de energia. 

3. 0 Ministerio das Rela<;:oes Exteriores do Brasil 
e a Agencia Canadense de Desenvolvimento Inter· 
nacional comprometem-se a, periodicamente, trocar 
informa<;:oes sabre projetos de coopera<;:ao que 
aspirem realizar juntamente com paiscs em desen
volvimento no quadro da Coopera<;:ao Tripartite, 
sem prejuizo da formula<;:ao e execuc;:ao de seus 
projetos bilaterais de coopera<;:ag. 
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4. 0 Ministerio das Reta<;oes Exteriores do Brasil 
e a Agencia Canadense de Desenvolvimento lnter
nacional conveni em que todo projeto ou programa 
de Coopera<;ao Tripartite com pafses em desenvol- · 
vimento devera ser objet\) de entendimentos espe
cificos entre eles e aqueles terceiros paises. 

5. 0 presente Memoranda de Entendimento en
trara em vigor na data de hoje e tercfl vigencia 
por urn periodo de cinco (5) anos, a menos que 
uma parte ou ambas as partes desejem denuncia-lo, 
caso em que devera ocorrer comunica<;ao previa 

. de seis (6) meses. · 

memoranda sobre o II programa 
nacional de coopera!;iio tecnica 

0 Governo do Canada e o Governo da Republica 
Federativa do Brasil concordam em: 

1. 0 II Programa Nacional de Coopera<;ao. Tecnica 
entre, os do is Paises consiste em 23 projetos, a 
serem implementados durante o periodo 1977/1981, 
sendo quatro na area de Educa<;ao, urn na area 
de Agricultura e dezoito referentes ao setor da 
Ciencia e Tecnologia. 

2. 0 II Programa Nacional de Coopera<;ao Tecnica 
(II PNCT) constitui valiosa contribui<;ao para o 
desenvolvimento cientifico e tecnol6gico do Brasil, 
concentrando recursos canadenses da ordem de 
Cdn$ 17,8 milh6es e de Cr$ 627,4 milh6es de contra
partida brasileira (aproximadamente Cdn$ 62,7 
mil hoes). 

3. As areas cobertas pelos 23 projetos de coope
ra<;ao tecnica constantes do II PNCT abrangem 
aperfeic;oamento profissional, eletricidade, pesca, 
geologia, telecomunicac;oes, desenvolvimento flo
restal e agricola, desenvolvimento urbana, alimen
tac;ao e informatica. Cinco dos projetos mencio
nados deverao ser implementados com os recursos 
provenientes do contrato de emprestimos acima 
mencionado, no valor de Cdn$ 5 milh6es, e nas 
areas de telecomunicac;oes; treinamento de pessoal 
no setor de eletricidade; prospecc;ao, processa
mento e engenharia mineral; pesquisas de energia 
eletrica e servi<;os de consultorias tecnicas em 
geral. 

4. 0 II PNCT sublinha o interesse brasileiro em 
receber assistencia tecnica canadense no setor de 
Ciencia e Tecnologia, pois 78% dos projetos apre
sentados a ele se referem. Essa concentrac;ao nos 
setores mencionados reflete as prioridades para o 
desenvolvimento brasileiro, segundo o II Plano Na
cional de Desenvolvimento (1975/79). Determina, 
tambem, a orientacao das diversas instituic6es 
brasibiras para a elaborac;i:io dos seus respectivos 
projetos, os quais foram aprovados pelos dois 
pafses. 

5. A apresentac;ao dos projetos sob a forma de 
urn Programa Nacional de Cooperac;ao Tecnica, 
satisfaz urn objetivo comum de concentrar as ati
vidades de ambas as Partes, assegurando assim a 
utiliza<;ao mais efetiva dos recursos empregados 

pelos dois palses. Os 23 projetos que comp5em o 
II PNCT, em anexo, sao descritos nos relat6rios 
relatives a miss6es de peritos canadenses ao Brasil, 
a treinamento de tecnicos brasileiros no Canada, 
assim como equipamentos a serem utilizados, e a 
contribui~ao da contrapartida brasileira. 

6. Este Memoranda de Entendimento orientara a 
implementac;ao dos projetos listados no Segundo 
Programa Nacional de Cooperac;ao Tecnica entre o 
Brasil e o Canada. 

canada financia 
programas brasileiros 

Acordo Brasii-Canad~ para empr~stimo 
de 5 milhoes de d6lares canadenses 

a programas brasileiros de treinamento, 
assistencia tecnica e administrattiio 

de projetos, assinado em Brasilia, 
em 13 de janeiro de 1977, 

pelos Ministros das Relac;iies Exteriores, 
Azeredo da Silveira, e da Fazenda, 

MMio Henrique Simonsen, e pelo Chanceler 
canadense, Donald Campbell Jamieson. 

Considerando que, em apoio ao seu programa de 
desenvolvimento, o Governo da Republica Federa
tiva rjo Brasil (doravante denominado Brasil), neste 
ato representado pelos Ministros das Relac;oes 
Exteriores e Ministro da Fazenda, desejam asse
gurar o financiamento de urn programa de treina
mento, assistencia tecnica e administra(;ao de 
projetos; 

E considerando que o Governo do Canada (dora
vante denominado Canada), neste ato representado 
pelo Secretario de Estado dos Neg6cios Estran
geiros, esta disposto a fazer urn emprestimo para 
desenvolvimento, para atender aquele objetivo, 

·nos termos e condi(;5es previstos neste Acordo; 

Conseqiientemente, as duas Partes concordam no 
seguinte: 

artigo I 

o emprestimo 

SECAO 1.01 - 0 Canada colocara a disposic;ao 
do Brasil, nos termos e condic;6es a seguir fixados, 
urn emprestimo no valor maximo de cinco milh6es 
de d6lares canadenses (Cdn$ 5.000.000). 

SECAO 1.02 - 0 Canada abrira na sua contabili
daje, no Canada, uma Conta de Emprestimo em 
nome do Brasil, na qual creditara o valor total do 
Emprestimo. Retiradas, pagamentos e desembolsos 
poderao ser feitos contra a Conta do Emprestimo, 
segundo o estabelecido neste Acordo. 

SECAO 1.03 - 0 Brasil pagara juros de tres por 
cento (3%) ao a no. sabre o valor desembolsado do 
Emprestimo. 
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SE<;AO 1.04 - A amortizar;ao do principal sera 
feita em quarenta e seis (46) parcelas semi-anuais, 
cada uma das quais a veneer e a ser paga em 
31 de marr;o e em 30 de setembro, de cada ano, 
a partir de 31 de marr;o de 1984 e terminando a 30 
de setembro de 2006. As primeiras quarenta e cinco 
{45) parcelas semi-anuais serao no valor de cento e 
oito mil d61ares canadenses (CdnS 108.000,00) cada 
uma, e a parcela final sera no valor de cento e 
quarenta mil d61ares canadenses (Cdn$ 140.bOO,OO). 

SE<;Ji.O 1.05- 0 pagamento dos juros sera efetuado 
em parcelas semi-anuais a vencerem e a serem 
pagas em 31 de marc;o e 30 de setembro de cada 
ano, a partir da primeira retirada do principal. 
Os juros serao calculados na base de 365 dias, 
aplicando-se a taxa correspondente ao numero de 
dias efetivamente decorridos. 

SECAO 1.06 - Todos os pagamentos e amortiza
r;oes, como estab"lecido no Artigo I deste instru
mento, serao aplicados primeiramente no paga
mento de quaisquer juros devidos e, s6 entao a 
amortizar;ao do principal. 

SE<;AO 1.07 - 0 Brasil tera a prerrogativa de 
antecipar a amortizar;ao do principal, no todo ou 
em parte, em qualquer data, sem previa notifi- · 
cac;ao ao Canada. 0 montante de qualquer dessas. 
amortizac;oes · antecipadas sera aplicado primeira
mente no pagamento de qualquer juro devido e, 
s6 entao, as parcelas do principal remanescente, 
pagiJVeis na ordem inversa de seu vencimento. 

SE<;J!.O 1.08 - Todos os pag.amentos e amortiza-. 
r;oes previstos neste documento serao feitos pelo 
Brasil em d61ares canadenses a Recebedoria Geral 
do Canada e serao considerados pages quando 
recebidos pela Recebedoria Geral do Canada. 

SE<;AO 1.09 - 0 principal e todos os juros do 
Emprestimo deverao ser pages ao Canada sem 
quaisquer deduc;oes e, mais particularmente, deve
rao ser livres de taxas, onus e quaisquer outras 
restric;oes impostas pelas leis brasileiras e por · 
aquelas vigentes em seus territories, divisoes ou 
subdivisoes admiriistrativas, politicas c~:;, judici<3rias. 

SE<;Ji.O 1.10 - As Partes concordam em promover 
negociac;oes, seja a pedido do Brasil, seja do 
Canada, visando a acelerar os pagamentos devidos 
a Recebedoria Geral do Canada nos termos deste 
Acordo, antes da data prevista para vencimento 
e pagamento da primeira amortizac;ao do principal. 
0 Brasil e o Canada determinarao, conjuntamente, 
se essa acelerac;ao deve ocorrer com base na capa
cidade do Brasil em efetuar uma mais rapida liqui
da;:ao de suas obrigac;oes, levando em conta· sua 
situar;ao financeira e economica interna e externa. 

artigo II 

a !Jtilizat;ao do emprestimo 

SECAO 2.01 - Com excec;ao do que, de outra 
forma, for especificamente aceito pelo Canada, os 
recursos do Emprestimo deverao ser utilizados pelo 
Brasil exclusivamente para o financiamento de urn 
programa de treinamento, assistcncia tecnica e 
administra~ao de projetos, assim como equipamento, 
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conforme descrito no Anexo "A", e os procedimen
tos para sua aquisir;ao e seu pagarnento serao 
aqueles fixados no Anexo ·~s". Cada Anexo podera 
ser objeto de modificac;oes subsequentes que ve
nham a ser acordadas entre o Canada e o Brasil. 

SECAO 2.02 ,__ Servic;os e equipamentos a serem 
financiados com os recursos do Emprestimo serao 
usados exclusivamente na implementar;ao de pro
jetos: os bens e servir;os adquiridos no Canada e 
financiados com os recursos do Emprestimo deverao 
ter urn conteudo canadense total de nao menos 
que sessenta e seis e dois terc;:os por cento 
(56 2/3%), a menos que de outra forma seja acor
dado pelo Canada. 

SE<;AO 2.03 - Servic;os e equipamentos contrata
dos ou adquiridos antes da vigencia deste Acordo 
nao poderao ser financiados com· os recursos do 
Emprestimo, a nao ser que haja concordancia do 
Canada neste sentido. 

SECAO 2.04 - Os recursos do Emprestimo nao 
poderao ser .utilizados pelo Brasil para pagamento 
dos custos de quaisquer taxas, emolumentos ou 
direitos alfandegarios cobrados direta ou indireta
mente pelo Brasil sobre os servir;os, materiais ou 
equipamentos necessaries ao desenvolvimento do 
programa. 

artigo Ill 

retiradas de recursos do empn5stimo 

SE<;AO 3.01 - As retiradas serao consideradas 
como tendo ocorrido nas datas em que sejam feitos 
pagamentos pelo Canada, quer diretamente ao 
Brasil ou a seu representante autorizado, quer a 
firmas ou instituic;:oes bancarias, par servi96s pres
tados nos termos deste Acordo. 

SE<;Ji.O 3.02 - Sujeito as condir;oes e limitac;oes 
aqui estabelecidas, o Brasil estara autorizado a 
fazer retiradas da Conta de Emprestimo das im
portimcias necessarias para cobrir os custos dos 
equipamentos e servic;os considerados qualificados 
para financiame.nto, na medida em que tais impor
tancias se tornem devidas e pagaveis, em confor
midade com o estabelecido no Anexo "8". 

SECAO 0.03 - 0 Brasil ou seu representante auto- · 
rizado fornecera ao Canada uma c6pia de cada 
contrato para aquisic;ao de equipamentos e servi~os 
para os quais devam ser efetuadas quaisquer 
retiradas. 

SE<;Ji.O 3.04 -- Retiradas de recursos da Conta 
de Emprestimo poderao ser feitas em favor das 
pessoas ou agencias designadas pelo Brasil e acei
tas pelo Canada. 

SE<;AO 3.05 - Em cada mes o Brasil ou o seu 
representante autorizado submetera ao Canada 
uma "Solicitar;ao de Retirada" das importancias 
que tenham sido ou devam ser pagas naquele mes, 
a menos que de outra forma scja acordado pelo 
Canada. 

SE9AO 3.06 - 0 Brasil ou o seu representante 
autorizado fomecera ou determinara sejam -forne-
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cidos ao Canada, quando por este razoavelmente 
solicitados, os documentos e outros comprovantes 
relatives a "Solicitac;ao de Retirada", documentac;ao 
essa que deve ser suficiente em forma e em subs
tancia para evidenciar que os recursos a serem· 
retirados serao aplicados· de acordo com os obje
tivos do programa financiado pelo Emprestimo. 

artigo IV 

cancelamento e suspensao 

SEC.li.O 4.01- 0 Brasil pode, mediante notificac;ao 
escrita ao Canada, com sessenta (60) dias de ante-

. cedencia, cancelar todo o Emprestimo ou qualquer 
parte dele ainda nao comprometida pelo Brasil 
anteriormente a data da notificac;ao. 

SECAO 4.02 - No caso de qualquer dos eventos 
a seguir relacionados ocorrerem ou continuarem a 
ocorrer, o Canada pode, mediante notificac;ao es
crita ao Brasil, com sessenta (60) dias de antece
dencia, suspender, no todo ou em parte, o direito 
do Brasil de retirar recursos da Conta de Empres
timo, esclarecendo as razoes deste ato ou, quando 
for o caso, considerar vencidos o montante do 
principal e dos juros restantes e pagilVeis imedia" 
tamente: 
a) lnadimplencia do Brasil na amortizat;ao do 
principal ou em quaisquer outros pagamentos ou 
amortizac;oes devidos nos termos deste Acordo e 
seus Anexos; 
b) lnadimplencia por parte do Brasil no cumpri
mento de quaisquer obrigac;oes assumidas nos ter
mos deste Acordo; 
c) Qualquer situac;ao extraordinaria que impec;a o 
Brasil de cumprir suas obrigac;oes na forma esta
belecida por este Acordo. 

No caso de a suspensao ocorrer e se prolongar per 
trinta (30) dias, o Canada pode, mediante notifica
c;ao escrita ao Brasil, com sessenta (60) dias de 
antecedencia, cancelar a parte do Emprestimo ain
da nao desembolsada ate a data da notificac;ao. 

SECAO 4.03 - Se o valor total do Emprestimo nao 
for comprometido pelo Brasil para aplicac;ao nos 
objetivos previstos, num prazo de tres anos ap6s 
a conclusao do Acordo, o saldo respective sera can. 
celado pelo Canada atraves de notificacao escrita, 
com sessenta (60) dias de antecedencia e a par
cela ou as parcelas finais das amortizac;oes a se
rem pagas ficarao reduzidas no mesmo montante. 
Durante este periodo, o Brasil pode continuar a 
assumir compromissos, por conta do Emprestimo. 
Analogamente, se o valor total do Emprestimo as
sim comprometido pelo Brasil nao for desembol- . 
sado num prazo de cinco (5) anos ap6s a conclusao 
do Acordo, o safdo sera cancelado, mediante noti· 
ficac;ao escrita do Canada, com sessenta (60) dias 
de antecedencia, ficando reduzidas a parcela ou 
parcelas finais das amortiza!;6es no mesmo mon
tante. 

artigo V 

disposifiiies gerais 

SECAO 5.01 - 0 Brasil se comprometera a de
senvolver, executar e manter os programas objeto 

de_s~~ i~strumento ~om a necessaria diligencia e 
efJC1enc1a, bern ass1m, em conformidade com pra
ticas financeiras e tecnicas adequadas. 

SECAO 5.02 - 0 Canada e o Brasil cooperarao 
plenamente no sentido de assegurar sejam alcan
(;ados os objetivos do Emprestimo, e cada Parte 
fornecera a outra, quando razoavelmente solicita
do, ·todas as informac;oes relacionadas a situac;ao 
geral do Emprestimo. 0 Brasil informara ao Cana· 
da, tao logo seja possivel, a respeito de qualquer 
circunstancia ou contingencia que interfira ou 
amea~e _interferir, na consecuc;ao dos objetiv~s do 
Emprest1mo, ou sobre qualquer evento ligado a 
tal circunstancia ou contingencia • 

SECAO 5.03 - 0 Brasil proporcionara a represen
tantes autorizados do Canada oportunidades razoa
veis para visitar qualquer parte do territ6rio do Bra. 
sil, para fins Jigados a este Acordo de Empres
timo. 

SECAO 5.04 - Fica entendido e acordado pelo Bra
sil e o Canada que todos os Artigos e Anexos "A" 
e "B" fazem parte integrante do presente Acordo. 

SECAO 5.05 - Ajustcs Complementares serao assi
nados ·para a execuc;ao de projetos a serem finan
ciados com os recursos deste Emprestimo. Os Ajus
tes Compfementares farao referencia especifica a 
este Acordo e serao considerados como ajustes ad
ministrativos e nao criando obrigac;oes face ao di· 
reito internacional. 

artigo VI 

comunicagiies 

SECAO. 6.01 - Quaisquer comunicac;oes ou do
cumentos fornecidos, elaborados ou enviados tanto 
pelo Brasil como pelo Canada, nos termos deste 
Acordo ou qualquer de seus Anexos, deverao ser 
·teitos por escrito e serao considerados como efe
tivamente fornecidos, elaborados ou enviados a Par
te a qual estejam enderec;ados, na data da sua en
trega - em maos, pefo correio, telegrama, cabo· 
grama ou radiograma nos respectivos enderec;os, 
isto e: 

Para o Brasil: 

Secretaria de Cooperac;ao Economica e Tecnica In· 
ternacional (SUBIN) 
da 
Secretaria de Pfanejamento da Presidencia da Re-

·publica · 
Espfanada dos Ministerios, Bloco 7, 9.o andar 
Brasilia, DF 
Telex n.0 061-1146 

Para o ·Canada: 

Presidente da 
Agencia Canadense para o Desenvolvimento lnter
nacional (CIDA) 
122 Bank Street, 
Ottawa, Ontario 
Canada KLA OG4 
Telex n.0 053-4140 
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SE<;AO 6.02 - Qualquer das Partes deste instru· 
men to pode, mediante notificac;ao escrita a· outra 
Parte, mudar o enderec;o para o qual qualquer 
comunicac;ao deva ser enderec;ada. 

SE<;AO 6.03 - Todas as comunicac;oes e documen· 
tos relatives a este Acordo serao teitos em portu· 
gues, ingles ou frances. 

artigo VII 

assinatura simultAnea do acordo 

SE<;AO 7.01 - Este Acordo sera assinado simul· 
taneamente em seis originais - dois em portu.: 
gues, dois em ingles e dois em frances - sendo 
qualquer um deles considerados como original. 

SEc;:Ao 7.02 - Este Acordo e os Anexos "A" e "B" 
que o acompanham e o integram podem ser retifi· 
cades, sempre que necessaria, mediante concor
dancia de ambas as Partes. As retificac;oes ao tex· 
to do Acor.do propriamente dito devem ser feitas 
atraves de um instrurnento formal assinado por 
representantes autorizados. Retifica<;oes aos Ane
xos, no entanto, podem ser feitas mediante troca 
de notas entre o Brasil e o Canada. 

Em testemunho do que, os abaixo-assinados, devi
damente autorizados por seus respcctivos Gover
nos para esse tim, firmaram este Acordo. 

Feito em seis originais, em Brasilia, no dia 13 de 
janeiro de 1977, nas lfnguas portuguesa, ingiesa e 
francesa, cada qual considerado igualmente auten
tico. 

0 presente Acordo de Emprestimo entrara em vigor 
nesta data. 

ANEXO A 

o uso do emprestimo 

1. 0 projeto consiste na participac;ao canadense 
no financiamento de assistencia tecnica ao Go
verna brasileiro. 

2. 0 objetivo do projeto sera 0 fornecimento dos 
servic;os de consultores e peritos, treinamento de 
pessoal brasileiro no Canada e aquisic;ao de equi· 
pamentos. 

3. 0 Emprestimo sera usado exclusivamente para: 

a) custo de servic;os de consultores e peritos. 

b) custo do treinamento de pessoal brasileiro no 
Canada, de acordo com os regulamentos da Agen· 
cia Canadense para o Desenvolvimento lnternacio· 
nal (CIDA). 

c) custo de equipamentos adquiridos no Canada 
e os de transporte ate o porto canadense de em
barque. 

4. Os Fur.dos do Emprestimo serao usados para 
financiar a implernenta<;ao de projetos aprovados 
entre o Brasil e o Canada. 
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ANEXO B 

administra!;ao do emprestimo 

1. 0 Governo do Canada atuara atraves da Agen· 
cia Canadense para o Desenvolvimento lnternacio· 
nal (CIDAJ para as prop6sitos deste Emprestimo. 

2. sele~ao dos peritos canadenses 

2.1. A selec;ao de peritos sera responsabilidade 
do Brasil, que pode solicitar assistencia da CIDA 
para identificar, selecionar e recrutar os peritos. 

2.2. 0 Brasil submetera os names de todos os 
candidates a CJDA para aprovac;ao. 

2.3. Todos as contratos serao negociados com os 
peritos de accrdo com os regulamentos da CIDA 
para os seus pr6prios cooperantes. 

2.4. Todos os contratos de peritos deverao ser 
aprovados pela CIDA anteriormente a sua assina
tura. 

3. sele,.ao de firmas e institui9oes de consultoria 
canadenses 

3 .1. 0 Brasil sera responsavel pel a negocia<;ao 
do contrato, mas a finalidade do trabalho e as ba
ses de pagamento estarao sujeitas a aprovac;ao 
previa do Canada. · 

3.2. A CIDA podera aditar a lista de firmas ou 
instituic;oes submetidas pelo Brasil; e o Brasil ob· 
tera propostas escritas dessas firmas ap6s a apro· 
vac;ao. A avaliac;ao das propostas e a sele<;ao da 
firma que o Brasil deseja contratar sera feita pelo 
Brasil com base em: 

3.2.1 - a qualifica<;ao da firma ou institui<;ao para 
executar o servi<;o; · · 

3.2.2 - as projetos do mesmo tipo que a firma 
ou institui<;ao tenha executado, com sucesso, no 
passado; 

3.2.3 - o tamanho do quadro de funcionarios da 
firma ou instituic;ao; 

3.2.4 - o volume de trabalho j~ contratado e a 
medida em que o pessoal qualificado necessaria 
estara disponfvel; 

3·.2.5 - os principais indicadores e qualifica<;oes 
das tirmas au instituic;oes que sao responsaveis 
pelos trabalhos, as periodos de sua contrata<;ao e 
a proporc;ao de tecnicos contratados temporaria
mente sabre os dos seus quadros permanentes. 
3.2.6 - OS metodos de implementac;ao e controle 
propostos pela firma ou institui<;ao para o tra· 
balho. 

3.3. De acordo com etica profissional, as firmas 
ou institui<;oes nao serao solicitadas a competir 
entre si na base de honorarics. Elas serao selecio
nadas principalmente na base de experiencia com
parada, quadro de funcionarios e capacidade tee· 
nica no setor. Esses elementos; assim como hono
rarios, serao levados em considerac;ao na selec;ao 
final de firmas e institui~oes. 
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4.- sele~ao de pessoai brasileiro para treinamento 
·no canada (treinandos): 
4.1. A selec;ao· de treinandos brasileiros sera de 
responsabilidade do Brasil. 

4.2. 0 Brasil submetera os names de todos os 
treinandos a CIDA para a aprovac;ao. 

4.3. Os custos decorrentes do treinamento de 
pessoal brasileiro deverao estar de acordo c_om os 
regulamentos da CIDA. 

5. procedimentos para aquisi~ao de equipamentos: 

· 5.1. 0 Brasil realizara licitac;oes de equipamentos 
para os projetos, tendo como base uma lista re
presentativa de fornecedores canadenses. 

5.2. Uma c6pia do convite de licitac;ao, acompa
nhada de uma lista dos fornecedores canadenses 
convidados, sera enviada pelo Brasil a CIDA. 

5.3: Cada fornecedor canadense convidado a lici
tac;ao sera instruido a: 
5.3.1 - enviar uma c6pia de sua proposta a CIDA, 
ao mesmo tempo que a proposta for enviada ao 
Brasil; 

5.3.2 - anexar a c6pia da proposta enviada a 
CIDA urn Formulario de Conteudo Canadense pre
enchido; 
5.3.3 - uma c6pia do Formulario de Declarac;ao 
de Conteudo Canadense nao devera acompanhar a 
proposta submetida ao Brasil, com excec;ao da in
formac;ao contida no item sete (7) do Formulario 
de Conteudo Canadense; 
5.3.4 - -incluir na sua proposta a seguinte citac;ao: 

"Certificamos que os bens aqui encomendados sao 
para exportac;ao. 0 pre~o de fatura devera excluir 
Taxas de Venda, Direitos Alfandegarios Reembolsa
veis e Impasto de Consume incidentes sabre os 
bens ou partes, e sabre os componentes incorpo
rados a esses bens. Os bens estao previstos no 
projeto numero da Agencia Canadense para 
o Desenvolvimento lnternacional". 
5.3.5 - os equipamentos deverao ser cotados a 
prec;os que incluam o custo de transporte ate o 
porto canadense de embarque (FAS). 

5.4. Nos itens de fornecedor exclusive, os pre
c;os deverao ser negociados. 

5.5. 0 Brasil, ap6s analisar as propostas, devera 
obter a concordancia previa da CIDA antes de fir
mar contratos de aquisic;ao. 
5.6. 0 Brasil providenciara o frete_e o seguro ne- · 
cessarios atraves de urn transportador maritima de
signado. 

6. fundo rotativo 

6.1. Para implementac;ao de projetos do tipo "um
brella", o Canada, a pedido do Brasil, podera con
cordar com o estabelecimento de urn fundo ro
tative. 

6.2. Devera ser assinado urn ajuste complementar, 
no qual os procedimentos para o uso do fundo ro
tative deverao ser estabelecidos. 

6.3. Os procedimentos descritos nos. itens 2, 3 e 
S acima mencionados nao se aplicarao as operac;oes · 
financiadas pelo fundo rotative, a nao ser que de 
outra forma seja acordado no ajuste complementar. 

7. procedimentos para pagamento 

7. L Os procedimentos para pagamento individual 
deverao ser acordados com cada instituic;ao brasi
leira responsavel no projeto. 

acordo sobre transporte aereo 
entre brasil e iraque 

Acordo sobre Transporte Mreo entre o Brasil 
e o lraque, firmado em Brasilia pelo Chanceler 

Azercdo da Silveira e pelo Embaixador 
iraquiano no B•asil, Jihad G. Karam, em 21 de 

janeiro de 1977. 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
Governo da Republica do lraque, 

aqui chamados de "Partes Contratantes", 

Havendo ratificado a Convencao de Aviac;ao Civil 
Jnternacional, aberta para assinaturas em Chicago 
em 7 de dezembro de 1944, 

E desejando celebrar um Acordo sabre Servic;os de 
Transporte Aereo Regular entre seus respectivos ter
rit6rios, 

Havendo, adequadamente, designado Representantes. 
credenciados para esse fim, os quais concordaram 
com o seguinte: 

artigo 1 

(definic;oes) 

1. Para fins do presente Acordo, a menos que 
.estabelecido de outra maneira, os seguintes termos 
tem os seguintes significados: 

a) "Autoridades Aeronauticas" significa, no caso 
do Governo da Republica Federativa do Brasil, o 
Ministerio da Aeronautica e, no caso do Governo 
da Republica do lraque, o Ministerio · de Comuni
ca9oes ou a Organizac;ao Estatal de Aviacao Civil 
lraquiana, ou, em ambos os casas, qualquer outra 
autoridade ou pessoa com poderes de exercer as 
func;6es atualmente desempenhadas por essas au
toridades; 

b) "Servic;os Convencionados" significa servic;os 
aereos regulares para o transporte de passageiros, 
carga e mala postal nas rotas aqui especificadas; 
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c) ''Convenc;ao" significa a Conven<;ao de Aviac;ao 
Civil lnternadonal, assinada em Chicago, em 7 de 
dezembro de 1944, incluindo todos os Anexcs ado
tados de acordo com o Artigo 9:1 daquela Convenc;ao 
e quaisquer Emendas feitas a Convenc;ao au aos 
seus anexos, de acordo com as Artigos 90 e 94 
(a) da Convenc;ao propriamente dita; 

d) "Empresa M~rea Designada" significa uma em
presa aerea que uma Parte Contratante designou par 
escrito a outra Parte Contratante, conforme o Artigo · 
3 do presente Acordo, como sendo unia empresa 
aerea, destinada a operar servi<;os aereos interna
cionais nas rotas especificadas no Anexo a este 
Acordo e exercer os direitos estabelecidos neste
Acordo e seu Anexo. 

e) "Tarifa" significa o pre<;o a ser page pelo trans
porte de passageiros e carga e as condic;oes sob as 
quais este prec;o se aplica, incluindo prec;os e con
dic;oes de agenciamento e outros servic;os correlates, 
mas excluindo remunerac;ao e condic;oes de trans
porte de mala postal; · 

f) "Territoiio", "Servic;os Aereos", "Servi<;os Aereos 
lnternadonais", "Empresa Aerea", e "Pouso sem di
reitos de trafico" deverao ter, na aplicac;ao do pre
sente Acordo, os significados especificados nos Ar· 
tigos 2 e 96 da Convenc;ao. 

2. Os Anexos, assim como qualquer ate posterior 
pertinente a este Acordo, deverao ser considerados 
Parte do Acordo e qualquer referenda ao Acordo 
devera incluir aqueles documentos, exceto se for 
expressamente estabelecido de outra forma. 

3. Titulos sao inseridos neste Acordo e neste Ane
xo, no tope de cada Artigo au Se<;ao, com a 
finalidalle de referenda e conveniencia e nao defi
nem, limitam ou descrevem, de forma alguma, a 
amplitude au a intenc;ao desle Acordo. 

artigo 2 

(reciprocidade) 

As Partes Contratani:es concedem, reciprocamente; 
os direitos especificados no presente Acordo e seu 
Anexo, para que os servic;os aereos internacionais, 
aqui discriminados, possam ser estabelecidos, 

artigo 3 

(designac;ao de empresas' aereas) 

1. Qualquer servic;o convencionado pede ser inau
gurado imediatamente au em data posterior, a cri· 
terio da Parte Contratante, a qual os direitos foram 
concedidos, porem nao antes de: 

a) a Parte Contratante, a qual os direltos foram 
concedidos, houver designado uma empresa aerea 
de sua nacionalidade, para a rota au rotas espe· 
cificadas; 

' ' 

b) a Parte Contratante que concede os direitos 
houver expedido a necessaria permissao de ope
rac;ao a empresa aerea designada de acordo com o 
estabelecido no paragrafo 2 deste Artigo. e no Ar-
ligo 6. · 
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2. A empresa aerea designada por uma das Partes 
Contratantes pode ser convocada para provar as 
autoridades aeronauticas da outra Parte Contratante 
que e capaz de satisfazer os requisites prescritos 
nas leis e regulamentos normalmente aplicados par 
tais autoridades a operac;ao de empresas aereas 
internacionais. 

3. As Partes Contratantes se reservam o direito 
de substituir a empresa aerea originalmente desig
nada per o.utra empresa aerea nacional, informando 
previamente a outra Parte Contratante. Todas as 
disposi96es do presente Acordo e de seu Anexo de
verao aplicar-se a empresa aerea designada para 
substituir a original mente designada. 

artigo 4 

(faci!idades a navegac;ao aerea) 

1. A fim de evitar praticas discriminat6rias e as
segurar igual tratamento, fica acordado que: 

a) os impastos e as taxas que qualquer Parte 
Contratante imponha ou permita serem impostos a 
empresa aerea designada pela outra Parte Contra
tante, pelo usa de aeroportos e de outras facilida
des, nao deverao ser maiore:> que os impastos e 
as taxas pagas por suas aeronaves nacionais, enga
jadas em servic;os internacionais similares, pelo uso 
de tais aeroportos e faci!idades; 

b) combustiveis, oleos lubrificantes e pe9as sobres
salentes trazidas para o territ6rio de uma Parte 
Contratante ou colocados a bordo da aeronave da 
outra Parte Contratante no refericto territ6rio, quer 
diretamente por uma empresa aerea designada por 
esta ultima Parte Contratante, quer por conta de 
tal empresa, para uso exclusive de sua pr6pria 
aeronave nos servic;os convencionados, deverao gozar 
do mesmo tratamento concedido as empr.>as aereas 
nacionais, engajadas em transporte internacional, 
no que diz respeito a direitos alfandegarios, taxas 
de inspe<;ao e/ou outros direltos e taxas nacionais; 

c) aeronaves de uma das Partes Contratantes usa
das na operac;iio de ser1i9os convencionados, com
bustiveis, 61eos lubrificantes, equ'ipamentos pacjro
nizados e pec;as sobressalentes para manuten9ao 
e reparo das aeronaves, assim como suprimentos 
de aeronaves, incluindo alimentos, bebidas e fumo, 
retidos a bordo, deverao ser isentos de direitos 
alfar.degarios, taxas de inspec;ao e direitos ou taxas 
similares no territ6rio da outra Parte Contratante, 
mesmo quando usados ou consumidos em v6o sobre 
tal territorio. 

2. As mercadorias mencionadas no paragrafo acl
ma, que gozem de isen.;ao aqui estabelecidas, nao 
podem ser descarregadas da aercnave dentro do 
territ6rio da outra Parte Contratante sem o consen
timento de suas autcridades alfandegarias e, quan
do niio forem usadas pe!as pr6prias empresas aereas, 
estarao sujeitas ao centrale dessas autoridades. 

3. Passageiros, bagagens e mercar;lorias em tran
site atraves do territ6rio de uma Parte Contratante, 
que permanecerem na area do aeroporto, reser
vada para eles, deverao estar sujeitos somente ao 
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· controle estabelecido para essa area. Bagagens e 
mercadorias em transite direto deverao estar isen
tas de di~eitos alfandegarios, taxas e impastos. 

4. Nenhuma das Partes Contratantes devera dar 
preferericia a sua pr6pria empresa aerea ou a 
qualquer outra sobre a empresa aerea designada 
pela outra Parte Contratante, na aplica~ao de seus 
regulamentos de alfandega, imigra~ao, quarentena 
e simi lares ou o uso de aeroportos, aerovias e QU
tras facilidades sob seu controle. 

artigo 5 

(!icenciamento) 

Certificados de aeronavegabilidade, certificados de 
aptidao e licent,;as expedidas ou revalidadas pelas 
autoridades aeronauticas da outra Parte Contratan
te, ainda em vigor, deverao ser reconhecidos como 
validos pela outra Parte Contratante, para fins de 
opera~ao dos servic;os convencionados. As Partes 
Contratantes se reservam o direito, todavia, de 
recusar o reconhecimento de certificados. de apti
dao e licent,;as concedidas aos seus pr6prios nacio~ 
nais pelas autoridades da outra Parte Contratante 
ou per outre Estado, para fins de voo sabre seus 
pr6prios territories. 

artigo G 

(aplicabilidade de leis e regulamentos) 

1. As leis e regulamentos de uma Parte Contra
tante, relatives a entrada em seu territ6rio e a 
saida dele de aeronaves engajadas na navegat,;ao 
aerea internacional ou a operacao e a navega~;ao de 
tais aeronaves, enquanto nos limites de seu terri
t6rio, deverao se aplicar a aeronave da empresa 
aerea designada da outra Parte Contratante. 

2. As leis e regulamentos de uma Parte Contra
tante, relatives a entrada em seu territ6rio e a 
saida dele de passageiros, tripula~;oes ou c::uga da 
aeronave (tal como regulamentos, relatives a en
trada, libera~;ao, imigrat,;ao, passaportes, alfandega 
e quarentena) deverao ser aplicaveis aos passageiros, 
tripula~;oes ou carga da aeronave da empresa aerea 
designada da outra Parte Contratante, enquanto no 
territ6rio da primeira Parte Contratante. 

artigo 7 

(medidas disciplinares) 

1. Cada Parte Contratante se reserva o direito de 
suspender ou revogar a licenca de opera;ao de 
uma empresa aerea designada pela outra Fcrte 
Contratante quando nao houver sido satisfatoria
mente provado que a propriedade substaricial e o 
centrale efetivo de tal empresa aerea estao em 
maos de nacionais da outra Parte Contratante. 

2. A empresa aerea designada pede ser multada 
pelas autoridades da outra Parte Contratante, nos 
termos de sua permissao legal de operacao, ou ter 
sua licenca de opera~;ao total ou parcialmente sus
pensa, por urn period.o de urn a tres meses: 

a) em casos de nao cumprimento de leis e regu
lamentos especificados no Artigo 6 deste Acordo 
e de outras norrilas governamentais, estabelecidas 
para o funcionamento das empresas aereas desig
nadas; 

b) quando as aeronaves empregadas nos services 
convencionados nao forem pilotadas per nacionais 
de uma ou de outra das Partes Contratantes exceto 
em .cases de treinamento de pessoal de ~oo per 
instrutores devidamente autorizados pelas agencias 
responsaveis da Parte Contratante que designa a 
empresa aerea e durante 0 periodo de treina
rnento; 

c) em caso de a empresa aerea, de qualquer forma, 
deixar de operar conforme as condit,;6es prescritas 
neste Acordo. 

3. Em cases de reincidencias de violat,;oes refe
ridas no item acima, a licenc;a pode ser revogada. 

4. A revogac;ao referida nos itens 1 e 3 deste 
Artigo somente podera ser efetivada ap6s consulta 
com a outra Parte. Contratante. A consulta devera 
ser iniciada dentro de 60 dias ap6s a respectiva no-
tificac;ao. · · 

artigo 8 · 

(consulta) 

1. Com o espirito de estreita cooperat,;ao, as auto
ridades aeronauticas das Partes Contratantes de
verao se consultar, de tempos em tempos, com 
vistas a assegurar a implementac;ao deste Acordo 
e o cumprimento satisfat6rio de suas prescric;oes. 

·2. Se, qualquer das Partes Contratantes considerar 
desejavel modificar qualquer clausula do Anexo a 
este Acordo, podera pedir uma Consulta entre auto

. ridadP.s aeronauticas de ambas as Partes, tal con-
·sulta sera iniciada "dentro de 60 dias ap6s a 
respectiva notificac;ao. . 

3. Os resultados da consulta deverao se tornar 
efetivos ap6s confirmacao por troca de notas atraves 

· de canais diplomaticos. 

artigo 9 

(solut,;oes de divergencias) 

1. Se qualquer divergencia surgir entre as Partes 
·contratantes, relativa a interpretacao ou aplicat,;ao 
deste Acordo, as Partes Contratantes deverao, em 
primeiro Iugar, almejar reserve-fa por negociac6es. 

2. Se as Partes Contratanfes nao conseguirem 
obter uma solu~;ao por negocia~;ao, elas poderao 
concordar em submeter a divergencia a decisao de 
urn Tribunal de tres arbitros, urn a ser designado 
por cada Parte Contratante e o terceiro a ser 
indicado pelos dois primeiros arbitros. Cada uma 
das Partes Contratantes devera designar urn arbi
tro dentro de urn periodo de 60 dias a partir da 
data de recebimento, por qualquer Parte Contratan
te, de uma notificac;ao da outra Parte Contratante, 
atraves de canais. diplomaticos, requerendo arbi
tragem da divergencia, e 0 terceiro arbitro devera 
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ser indicado dentro de um posterior periodo de 
60 dias. Se qualquer das Partes Contratantes deixar 
de designar um arbitro, dentro do periodo espe
cificado, ou se 0 terceiro arbitro nao for indicado 
dentro do periodo especificado, o Presidente do 
Conselho da Organizac;ao de Aviac;ao Civil lnterna
cional podera ser solicitado, por qualquer Parte Con
tratante, a indicar urn ou mais arbitros, conforme 
o case. Em qualquer case, o terceiro arbitro devera 
ser de nacionalidade de urn terceiro Estado, devera · 
agir como Presidente do Tribunal e devera deter
minar o local cnde a arbitragem sera realizada. 

3. 0 Tribunal Arbitral devera tamar suas decisoes 
por maioria de votes. As Partes Contratantes deve-
rao envidar seus melhores esforc;os para cumprir 
com as decisoes desse Tribunal. 

artigo 10 

(ajustamento) 

Sempre que uma Convenc;ao Aeronautica multilate
ral, aceita per ambas as Partes Contratantes, se 
tornar efetiva, o presente Acordo devera· ser modi
ficado de maneira que suas prescri<;oes se ajustem 
com as da nova Convenc;ao. 

artigo 11 

(registro) 

0 presente Acordo e seu Anexo, assim como quais
quer atos pertinentes posteriores, que possam com
plementa-los ou modifica-los, deverao ser registrados 
na Organizac;ao de Avia<;ao Civil lnternacional. 

artigo i2 

(den:Jncia) 

Qualquer das Partes Contrata11tes pede, a qualquer 
tempo, notificar a outra Parte Contratante a sua 
intenc;ao de terminar (denunciar) o presente Acordo, 
fazendo uma comunicac;ao simultfmea de seu pro~ 
p6sito a Organiza<;ao de Aviac;ao Civil lnternaCio
nal. 0 termino do presente Acordo devera se tornar 
efetivo 6 (seis) meses ap6s o recebimento da noti
ficac;ao pela outra Parte Contratante, a menos que 
seja retirada, de comum acordo entre as Partes, 
antes de expirar esse periodo. Se o recebimento 
da notificac;ao nao for acusado, pela Parte Con
tratante a qual foi enderec;ada, essa notificacao 
devera ser considerada recebida 14 (quatorze) dias 
ap6s seu recebimento pela Organizac;ao de Aviac;ao 
Civil lnternacional. 

artigo 13 

(vigencia) 

Este Acordo devera entrar em vigor na data da 
troca de notas diplomaticas, declarando que as 
formalidades requeridas pelas legisla~oes nacionais 
das Partes Contratantes foram cumpridas. 

Em testemunho do que, os representantes abaixo
assinados, estando devidamente autorizados pelos 
seus respectivos Governos, assinaram o presente 
Acordo. 
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ANEXO 

se~ao I 

(concessao mutua) 

As Partes Contratantes concedem-se mutuamente 
o direito de operar os servic;os convencionados, 
nas rotas e escalas especificadas no Quadro de 
Rotas apenso, pelas empresas aereas designadas e 
de acordo com as condic;oes estabelecidas neste 
Anexo. 

se~ao II 

(direitos, permissoes e autorizac;oes) 

1. Sob as condic;5es do presente Acordo e deste 
Anexo, cada Parte Contratante concede a empresa 
aerea designada pela outra Parte Contratante, com 
a finalidade de operar os servic;os convencionados 
nas rotas especificadas: 

a) o direito de embarcar e desembarcar passa
geiro~. carga e mala postal, cujos pontes de partida 
ou destine estao no territ6rio da outra Parte Con
tratante; 

b) a permissao para embarcar e desembarcar 
trafico internacional de passageiros, carga e mala 
postal, proveniente das escalas ou a elas destinado, 
localizadas em outros palses incluldos no Quadro 
de Rotas. 

2. Cada Parte Contratante autoriza o sobrevOo de 
seu territ6rio, pela empresa aerea designada pela 
outra Parte Contratante, com ou sem pousos tec
nicos nas escalas incluidas no Quadro de· Rotas. 

3. A efetiva~ao do item mencionado acima esta 
suJeita as condi~oes estabelecidas na Se<;ao Ill 
a baixo. 

segao Ill 

(clausula de capacidade) 

1. Os servic;os convencionados deverao ter como 
prop6sito fundamental a oferta de uma capacidade 
de transporte aereo adequada a demanda de tratico 
procedente do territ6rio de cada Parte Contratante 
ou a ele destinado. 

2. A operac;ao de tais servi~os, particularmente 
de rotas ou sec;6es comuns de rotas, devera levar 
em considerac;ao cs interesses da empresa aerea 
da outra Parte Contratante, de maneira a nao afetar 
indevidamente os servic;os prestados pelo transpor
tador. Os principios de reciprocidade assegurados, 
um justa e equitativo tratamento deverao ser con
cedidos as empresas aereas designadas pelas duas 
Partes Contratantes, de modo que etas possam 
operur os servi~os convencionados, entre seus res
pectivos territories, em igualda~e de condi<;oes. 

.3. Ambas as Partes Contratantes reconhecem que 
o tratico internacional entre uma Parte Contra
tante e terceiros paises e acess6rio ao trafico 
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. entre OS territ6rios das duas Partes Contratantes. 
Elas tambem concordam que tal trafico pode so
mente ser autorizado em carater excepcional e 
complementar as necessidades do tratico principal, 
de modo que a capacidade possa estar relacionada: 

a) aos requisites de uma opera~ao economica dos 
servi~os convencionados; 

b) a demanda de trilfico existente nas areas 
atravessadas, com a devida considera~ao aos inte
resses dos servi~os locais e regionais. 

Se!;aO IV 

(estatisticas) 

1. As autoridades aeronauticas das Partes Con
tratantes deverao se consultar a pedido de qualquer 
uma, a fim de determinar se os princfpios enun
ciados na Sec;ao Ill estao sendo observados pelas 
empresas aereas designadas e, particularmente, 
para evitar o desvio de uma pon;ao injusta de 
tratico de uma das mencionadas empresas aereas. 

2. As autoridades aeronauticas de qualquer Parte 
Contratante deverao, a pedido das autoridades aero
nauticas · da outra Parte Contratante, periodica
mente ou a qualquer tempo, fomecer as estatisticas 
que podem ser razoavelmente solicitadas, para veri
ficac;ao de como a capacidade oferecida pela em
presa aerea designada pela outra Parte Contra
tante esta sendo usada para os servi~os conven
cionados. Estas estatrsticas deverao canter todos 
os elementos necessaries para determinar o volume 
de tratico, assim como seus pontes de origem e 
destine. 

Se!;iiO V 

(tarifas) 

1. As tarifas a serem · aplicadas pela empresa 
aerea designada de uma Parte Contratante, em 
pagamento pelo transporte ·de passageiros e carga 
procedentes do ou destinada ao territ6rio da outra 
Parte Contratante deverao ser estabelecidas em 
niveis razoaveis, com a devida considera<;ao dada 
a todos os fatores relevantes, incluindo o custo 
de operac;ao, caracteristicas do servi<;o, lucre ra
zoavel e as tarifas cobradas por outras empresas 
aereas na mesma rota ou em rotas similares, ob
servando tanto quanto possivel o mecanisme ado
tado peb Associa<;ao de Transporte Aereo lnter
naciona~ (lATA). 

2. As tarifas assim estabelecidas deverao ser 
submetidas a aprova<;ao das autoridades aeronau
ticas da outra Parte Contratante, pelo menos 30 dias 
antes da data de efetivac;ao; em cases especiais, 
este periodo podera ser reduzido, se as autoridades 
citadas assim concordarem. 

3.. Se, por qualquer razao, uma tarifa particular 
nao puder ser determinada de acordo com as pres
cri~oes previstas ou, se durante os primeiros quinze 
(15) dias do periodo, qualquer das Partes Contra-

tantes notificar a outra sua desaprovacao de qual· 
quer tarifa que lhe houver sido submetida, as 
autoridades aeronauticas das Partes Contratantes 
deverao se encarregar de determinar tal tarifa, em 
uma reuniao convocada para consulta. 

4. As tarifas estabelecidas de acordo com as 
prescri~oes desta Se<;ao deverao permanecer em 
vigor ate que novas tarifas sejam estabelecidas .de 
acordo com estas mesmas prescri~oes. 

5. As tarifas apticadas pelas empresas aereas 
designa'das ou per uma das Partes Contratantes, 
quando servindo pontes comuns a ambas as Partes 
ou pontes incluidos em rotas comuns a ambas, 
entre o territ6rio de uma Parte Conti'atante e ter
ceiros paises, nao deverao ser mais baixas do que 
aquelas aplicadas pela empresa aerea da outra 
Parte para a realiza~ao de servi~os identicos. 

6. A empresa aerea designada por uma Parte 
Contratante nao pede, por si mesma ou atraves de 
qualquer intermediario, direta ou indiretamente, 
conceder descontos, abatimentos ou quaisquer re
du<;oes de tarifas em vigor, exceto aquelas previs
tas nas. re~g,lu<;oes aprovadas pelas Partes Contra-
tantes. · 

se!;ao VI 

(quadros-horarios e frequencias) 

Os quadros-horarios deverao indicar o tipo, modele 
e configurac;ao da aeronave utilizada, assim como 
a frequencia de servi<;os e escalas e deverao ser 
submetidos pela empresa aerea designada de cada 
Parte Contratante as autoridades aeronauticas da 
outra Parte Contrat;3nte, pelo menos trinta (30) 
dias antes da data em que deverao se tornar efe
tivos. Tais quadros-horarios deverao ser aprovados 
dentro do periodo acima mencionado, a menos que 
envolvam alterac;ao de escalas ou de capacidade, 

·em desacordo com o que esta especificado neste 
.Anexo. 

(altera<;oes no quadro de rotas) 

1. As seguintes alterac;oes de rotas nao deverao 
ser dependentes de aviso previa entre as Partes 
Contratantes, sendo suficiente a respectiva comu
nica~ao de uma autoridade aeronautica a outra: 

a) inclusao ou supressao de escalas no territ6rio 
da Parte Contratante que designou a empresa 
aerea; . 

b) omissao de escalas no territ6rio de terceiros 
paises. 

2. A atterac;ao de rotas ~cordadas pela inclusao 
de uma escala nao prevista no Quadro de Rotas, 
fora do territ6rio da Parte Contratante que designa 
a empresa aerea, devera estar sujeita a acordo 
previa entre as autoridades aeronauticas de ambas 
as Partes. 

105 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

QUADRO DE ROTAS DO ANEXO AO ACORDO SOBRE 
TRANSPORTE A~REO BRASILEIRO-IRAQUIANO 

parte I - a rota brasilelra 

Pontes no territ6rio brasi!eiro - Pontes na Africa 
Ocidental - Pontes no Norte da Africa (exceto 
Casablanca) - Bagda e;ou Basra - Teheran. 

parte II - a rota iraquiana 

Pontes no territ6rio iraquiano - Pontos no Norte 
da Africa (exceto Casablanca) - Pontes na Africa 
Ocidental - Rio de Janeiro e/ou Sao Paulo -
Buenos Aires. 

NOTA: As rotas acima · podem ser operadas em 
qualquer dire(;ao. 

PROTOCOLO DE ASSINATURAS 

·No curse das negocia<;oes que terminaram com a 
assinatura de urn Acordo sabre Transporte Aereo 
entre a Republica Federativa do Brasil e a Repu
blica do lraque, na data ab(jixo, os Representantes 
das Partes Contratantes concordaram no seguinte: 

1. Com referenda a tripulantes estrangeiros, ope
rando os servi<;os convencionados, as empresas 
designadas brasileira e iraquiana submeteriio as 
autoridades aeronauticas brasileiras ou iraquianas, 
conforme o caso, uma lista completa, declarando 
nome, nacionalidade, fun<;ao, tipo e numero da 
licen<;a e o nome da autoridade que expediu tal 
licen<;a. Exceto se houver qualquer notifica<;ao em 
contrario, da parte das autoridades brasileiras ou 
iraquianas, os tripulantes estarao habilitados a 
operar os servi<;os convencionados. 

2. lnicialmente, as empresas aereas designadas 
per ambas as Partes Contratantes deverao ter o 
dire ito de operar, nas rotas. especificadas, urn 
maximo de duas freqi.iencias semanais, em cada 
dire<;ao de voo. Qualquer aumento de capacidade 
ciu de frequencias devera ser negociado pelas res
pectivas autoridades aeronauticas. Todavia, as em
presas c.ereas designadas podem estabelecer ajustes 
em tais aumentos, que deverao ser submetidcs as 
respectivas autoridaa :s aeronauticas. 

3. Cada Parte Contratante concede a empresa 
aerea designada pela outra Parte Contratante o 
direito de transferir o excesso das receitas sabre 
as despesas de acordo com as forma!idades cam
biais, em vigor no territ6rio de cada Parte Contra
tante, que devera conceder os meios necessaries 
a este objetivo. Estas transferencias devera0 ser 
feitas a taxa do mercado cambial em vigor, apli
cavel a estes tipos de pagamentos; sempre que o 
sistema de pagamentos entre as Partes Contra
tantes for regido per um acordo especial, tal acordo 
devera ser aplicado. 
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o convemo que da 
apoio financeiro a projetos do pnud 

Convenio para a concessao de apoio 
fin:Jr.ceiro ao prcgrama executado pelo 
PNUO (Programa das Na~tiies Unidas para o 
Desenvolvimento) no Brasil, assinado no 
Palacio l'tamaraty de Brasflia, em 14 de man;o 
de 1977, pelo Ministro de Estado das R<11a~tiies 
Exteriores, Antonio F. Azeredo da Silveira, 
pelo Chefe do Departamento de Coopera~ao 
Cultural do ltamaraty, Francisco de Assis Grieco, 

· pelo Secretario "de Coopera~,:ao Economica e 
Tecnica lnternacional da Secretaria de 
Planejamento, Aderbal Costa, pelo 
Administrador do PNUD, Bradford Morse, 
e pelo Representante do PNUD no Brasil, 
Luis Maria Ramirez-Boettner. 

PREAMBULO 

partes convenentes: 

1. Ministerio das Rela<;oes Exteriores, atraves do 
Departamento de Coopera<;ao Cultural, Cientifica e 
Tecnol6gica, dcravante denominado OCT, neste ato 
representado pelos Embaixadores Antonio Fran
cisco Azeredo da Silveira e Francisco de Assis 
Grieco, respectivamente Ministro de Estado das Re
la<;oes Exteriores e Chefe do OCT. 

2. Secretaria de Coopera<;ao Economica e Tecnica 
lnternacional, doravante dencminada SUBIN, neste 
ato representada par Aderbal Costa, Secretario da 
SUBIN. 

3. Programa das Na~oes Unidas para o Desenvolvi· 
mente, doravante denominado PNUD, neste ato re
presentado pelos Senhores Drs. Bradford Morse e 
Luis Maria Ramirez-Boettner, respectivamente Admi· 
nistrador do PNUD e Representante Residente do 
· PNUD no Brasil. 

clausula i 

0 objetivo do presente Convenio e a concessao de 
apoio financeiro ao programa executado· pelo PNUD 
no Brasil, em conformidade com o previsto no 
II PNCT Brasii/PNUD aprovado pelo Conselho de 
Administrat;ao do PlWD em sua 53P Reuniao, em 
24 de junho de 1976. · 

clausula ii 

Para o fim previsto na Clausula I a SUBIN com
promete-se a conceder ao Escrit6rio do PNUD, em 
Brasil.ia, apoio financeiro em cruzeiros, no mon
tante de Cr$ 38 milhoes (trinta e oito milhoes de 
cruzeiros) durante a vigencia do Convenio. 

cJausula iii 

0 PNUD compromete-se a utilizar o apoio financeiro 
concedido pelo presente Convenio ·para o pagamento 
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dos custos em cruzeiros, vinculados aos projetos 
constantes ou aditados ao II Programa Nacional de 
Cooperal;ao Tecnica Brasii/PNUD, que tenham sido 
aprovados pelo Governo brasileiro e pelo PNUD, re
ferentes aos seguintes itens: · 

a) parcela em. cruzeiros dos salaries de peritos e 
consultores estrangeiros designados para o Brasil 
atraves do programa do PNUD e outros emolumen
tos devidos a esses peritos e consultores, conforme 
o regulamento de pessoal do PNUD; 

b) despesas de transporte de bolsistas brasileiros, 
desde que o bilhete de passagem seja emitido por 
transportador brasileiro; 

c) salaries de funcionarios de apoio administrative 
previsto no quadro dos projetos; 

d) despesas em cruzeiros relacionadas a subcon
tratos firmados pelo PNUD ou Agencia Especializada 
com outras entidades, para execul;aO t~cnica dos 
projetos de cooperal;ao tecnica referidos no caput 
desta CliiUsula; 

e) . custo de administrac;:ao devido as Agencias Exe
cutoras do Sistema das Nac;:oes Unidas, ate o Ji. 
mite de 14% (quatorze por cento) do gasto real 
dos recursos aqui alocados. 

Paragrafo primeiro: Poderao ainda ser pagas com 
os recursos alocados pelo presente Convenio as 
seguintes despesas em cruzeiros: 

1 - aluguel e despesas de condominia do im6vel 
ocupado pelo Escrit6rio do PNUD em Brasflia; 

2 - os salaries dos funcionarios locais de Repre
sental;ao do PNUD no Brasil e outros emolumentos 
a eles devidos, previstos no regulamento de pessoal 
do PNUD. 

Paragrafo segundo: A fim de evitar a transferencia 
de divisas do Brasil para a sede do PNUD, os 
recursos previstos na alinea "e" desta Clausula se
rao utilizados pe!o Escrit6rio do PNUD em Brasilia 
para atendimento de suas despesas de adminis
trac;:ao, comprometendo-se o PNUD a efetuar o pa
gamento dos custos de administrac;:ao acordados 
com as Agencias Executoras com recursos pr6prios. 

clausula iv 

Em nenhuma hip6tese os recursos alocados pelo pre
sente convenio poderao ser convertidos em moeda 
estrangeira ou remetidos para o exterior. 

Paragrafo tinico: A taxa de cambio a ser usada, 
para fins de contabilidade interna do PNUD, para 
todas as transal;5es financeiras entre o Escrit6rio 
do PNUD em Brasilia e a sede do PNUD, decor
rentes do presente convenio, sera a taxa vigente 
no dia em que o pagamento seja feito pelo Escrit6-
rio do PNUD. 

clausula v 

Em contrapartida ao apoio financeiro aqui alocado 
pela. SUBIN, o PNUD compromete-se a realizar, 

de acotdo com seus criterios usuais, no exerclcio 
de 1977, urn desembolso efetivo de pelo menos 
US$ 7,s·milh6es (sete milhoes e quinhentos mil d6-
lares dos Estados Unidos da America do Norte) 
no custeio de insumos destinados aos projetos 
referidos no caput da Clausula Ill. 

Paragrafo tinico: Case o desembolso efetivo referido 
nesta clausula nao atinja o minimo aqui previsto, 
o apoio financeiro alocado pelo Governo por este 
convenio podera ser diminuido em igual percenta
gem, a criteria do Governo, podendo a SUBIN, em 
conseqiiencia, solicitar ao PNUD a devolul;ao do 
excedente pago ou considera-lo como adiantamento 
do apoio financeiro relative ao exercfcio de 1978, 
caso convenio semelhante venha a ser firmado para 
os exercfcios futures. 

clausula vi 

A fim de realizar os desembolsos em cruzeiros a se
rem efetuados com a contribuil;aO do Governo do 
Brasil, o PNUD compromete-se a manter conta 
bancaria especial na Agencia Central do Banco 
do Brasil S/ A, em Brasilia, a qual sera movimen
tada pelo Representante Residente do PNUD em 
Brasilia, atraves de sua assinatura ou a de seu 
delegado e de contra-assinatura do Represen
tante Residente Assistente para Assuntos Admi
nistrativos ou de outro funcionario especialmente 
designado pelo PNUD para tal fim. Esta conta des
tinar-se-a exclusivamente ao dep6sito da contribui
tiio do Governo do Brasil mencionada neste conve
nio e a realiza~ao dos desembolsos desses recursos 
para os prop6sitos previstos no p;esente. 

clausula vii 

Os recursos alocados pelo presente convenio serao 
depositados pelo Governo do Brasil na conta men
cionada na clausula VI em doze parcelas, sendo 
que a primeira sera de Cr$ 5 milhoes e as onze 
restantes de Cr$ 3 milhoes cada, de acordo com o 
cronograma de liberac;:ao aprovado. A primeira par
cela solicitada pelo PNUD sera paga pela SUBIN 
dentro de cinco dias ap6s o recebimento do pedido. 
A segunda parcela podera ser solicitada pelo PNUD 
no mes seguinte e sera igualmente paga pela SUBIN 
dentro de cinco dias ap6s o recebimento do pedido. 
As parcelas subseqiientes serao liberadas de acordo 
com .o estabelecido na Clausula VIII. 

clausula viii 

ExcettJadas as duas primeiras parcelas, a libera~ao 
das demais dependera sempre de comprovac;:ao pelo 
PNUD de que apresentou a lnspetoria Geral de Fi-

. nanc;:as da Secreta ria de Planejamento da Presi
dencia da Republica, atraves da SUBIN, prestal;ao 
de contas alusiva a totalidade da penultima parcela 
que houver sido liberada. 

Paragrafo primeiro: A partir da segunda parcela 
inclusive, a liberal;ao dependera tambem de com
proval;ao pelo PNUD, atraves da apresental;iio de 
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extrato bancario, de que gastou pelo menos se
tenta por cento da ultima parcela liberada. 

Paragrafo segundo:· Havendo disponibilidade de 
caixa por parte da SUBIN, o PNUD podera solid
tar adiantamento do desembolso das parcelas pre
vistas no Cronograma de Liberac;ao mencionado 
na Clausula VII, desde que comprove aumento no 
ritmo de seus desembolsos a conta do Convenio e 
atenda aos requisites constantes desta Clausula VIII. 

clausula ix 

Para fins de prestac;ao de contas dos recursos 
alocados pelo presente Convenio, as partes consi
deram documento habil folha de pagamento ou or
dem bancaria devidamente recebida ou creditada 
pelo Banco pagador, escrita em portugues e que 
contenha os seguintes elementos: 

a) o item de despesa objeto do pagamento, dentre 
os constantes da Clausula Ill; 

b) o nome do beneficiario do pagamento; 

c) o nome do projeto ao qual o item de despesa 
esta vinculado, exceto quando se tratar de despesa · 
prevista no p~ragrafo 1.0 da Clausula Ill; 

d) o montante em cruzeiros pago em relac;ao a 
cada item de despesa e a cada beneficiario; 

e) a assinatura do Represer)tante Residente do 
PNUD ou seu substitute devidamente autorizado;. 

f) a comprovac;ao bancaria de que foram credita
dos aos beneficiaries os valores referidos no do
cumento. 

Paragrafo unico: Em complementac;ao as presta
c;6es de contas referidas nas Clausulas VIII e IX 
deste convenio, o Escrit6rio do PNUD no Brasil 
proporcionara a lnspetoria Geral de Financ;as da. 
Secretaria de Planejamento da Presidencia da Re
publica qualquer informac;ao adicional que seja re
querida pela citada lnspetoria, a fim d~'possibilitar 
a aprovac;ao interna das contas subrnetidas pelo 
PNUD, atraves da SUBIN, sobre a utilizac;ao dos 
recursos concedidos neste convenio. 

clausula x 

Os recursos alocados pelo presente convenio corre
rao a conta de: 

a) Cr$ 15 m·ilh5es a conta dos recursos oriundos 
do diferencial das taxas de juros incidentes sobre 
operac;5es de credito externo, os quais for9m alo
cados a SUBIN confarme Carta-Convenio firmada 
em 02-02-76 entre o Governo brasileiro e a Agencia 
Norte Americana para o Desenvolvimento lntema
cional (USAID); 

b) Cr$ 12 milh5es a conta de recursos do Fundo de 
Desenvolvimento de Areas Estrategicas (FDAEJ des
tinados a SUBIN conforme a Exposic;ao de Motives 
SEPLAN n.o 035/77, de 09-03-77, aprovada pelo Exce-
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lentissimo Senhor Presidente da Republica em 
10-03-77, e empenhados atraves da Nota de Empe
nho n.O 01/77, de 11-03-77; 

c) Cr$ n milhoes a conta dos recursos de contra
valor do II Acordo do Trigo Canadense alocados a 
SUB IN pelo Conselho Monetairo Nacional. 

clausula xi 

0 presente convenio vigorara a partir de 14 de mar
c;o de 1977 ate 28 de fevereiro de 1978, pcdendo 
ser rescindido ou alterado de comum acordo. 

Paragrafo unics: 0 Ministro de Estado das Rela
c;5es Exteriores e o Administrador do PNUD delegam 
competencia ao Chefe do OCT e ao Representante 
Residente do PNUD para firmarem as alterac;oes 
que se fizerem necessarias no presente convenio. 

clausula xii 

Os casos omissos ou divergencias de entendimento 
serao resolvidos pelas partes de comum acordo. 0 
foro deste convenio e o de Brasilia, Distrito Fe
deral, Republica Federativa do Brasil. 

Feito em dois ·exemplares, nos idiomas portugues e 
ingles, ambos igualmente validos. 

atos diplomaticos 
promulgados 

promulga~ao e 
aprova~ao de acordos 

Convenc;ao lntemacional de Telecomunicac;oes, con
clulda em Malaga-Torremolinos, a 25 de outubro de 
1973. (Decreta n.0 79.159/24-1-77). 

Acordo Basico de Cooperac;ao Cientifica e Tecnica, 
firmado com Honduras, em Brasilia, a 11 de junho 
de 1976. (Decreta n.0 79.185/31~1-77). 

Convenio lnternacional do Cafe, de 1976. (Decreta 
n.0 79.186/31-1-77). 

Acordo de Comercio e Pagamentos Brasii-Romenia. 
(Decreta n.0 79 .196/3-2-77). 

Convenio sobre Transporte Maritime, firmado com 
. a Republica Democratica Alema, em Brasilia, a 23 

de julho de 1976. (Decreta n.0 79.279/15-2-77). 

Convenc;ao sobre Substancias Psicotr6picas, assi
nada em Viena, a 21 de fevereiro de 1971. (Decreta 
n.o 79 .388/14-3-77). ·~ ' 
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atos diplomaticos submetidos 
ao congresso ~acional 

Acordo sabre o Comercio de Produtos Texteis, fir
mado com a Comunidade Econiimica Europeia, em 
Bruxelas, a 13 de janeiro de 1977. 

Convenio Cultural firmado com o Governo do Reina 
Unido da Gra-Bretanha e lrlanda do Norte, em Lon
dres, a 14 de outubro de 1976. 

Conven~ao relativa a Prote~ao do Patrimonio Mun
dial, Cultural e Natural, aprovado pela Conferencia 
Geral da UNESCO, em sua XVII Sessao, realizada 

em Paris, de 11 de outubro a 21' de riovembro de 
1972. 

Convenio de Coopera~ao Cultural e Cientffica firma
do com o Governo do Chile, em Brasilia, a 23 de 
dezemb.ro de 1976. 
Convenio Regional de Reconhecimento de Estudos 
e Diplomas de Ensino Superior, na America Latina 
e no Caribe, aprovado pela Conferencia lntergover
namental sabre Reconhecimento de Estudos e Di
plomas de Ensino Superior, na America Latina e no 
Caribe, realizada na Cidade do Mexico, sob os aus
picios da UNESCO, de 15 a 19 de julho de 1974. 

Acordo Cultural, firmado com o Governo do Suri
name, em Brasilia, a 22 de junho de 1976. 
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embaixador norte-americana entrega 
carta de vance ao chanceler brasileiro 

0 Ministerio das Rela~;oes Exteriores 
divulgou em 27 de janeiro de 
1977, em Elrasflia, o seguinte 

Comunicado de lmprensa: 

0 Embaixador Crimmins fez entrega, hoje a tarde, 
ao Ministro Azeredo da Silveira, de uma carta que 
lhe envia o Secretario de Estado, Cyrus Vance, na 
qual salienta a importfmcia que os Estados Unidos 
da America atribuem as suas rela~oes com o Brasil. 
Nessa carta, o Secretario de Estado afirma seu de
sejo de continuar o processo de consulta entre os 
dois paises, o qual tern servido tao bern aos inte
resses de ambos. 

0 Secretario de Estado, Cyrus Vance, manifesta 
ainda o desejo de vir a se encontrar com o Mi
nistro Azeredo da Silveira tao pronto o permitam 
as respectivas agendas de trabalho. • 

Alem da entrega da carta, o Embaixador Crimmins 
transmitiu ao Ministro Azeredo da Silveira mensa
gem verbal do Secretario de Estado sobre essas 
consultas, as quais, acrescentou, abrangem todos os 
campos de interesse para ambos os paises. 

Quanta a quesUio nuclear, o Embaixador Crimmins 
manifestou o desejo do Secretario de ·Estado Cyrus 
Vance de que essas consultas permitam aos dois 
Governos melhor conhecimento e compreensao das 
respectivas posi~oes. 

chanceler brasileiro responde 
ao secreta rio de estado norte-americana 

Comunicado de lmprensa que o 
Jtamaraty distribuiu em 2 de 

fevereiro de 1977: 

0 Secretario de Estado Cyrus Vance recebeu hoje, 
em audiencia, o Embaixador do Brasil em Washing
ton, Joao Batista Pinheiro, que lhe foi entregar a 
resposta do Ministro Azeredo da Silveira a carta 
e a mensagem verbal transmitida no dia 27 de ja
neiro pelo Embaixador norte-americana em Brasilia,. 
John Crimmins. 

Em sua carta de resposta, o Ministro Azeredo da 
Silveira diz ao Secretario de Estado que o Governo 
brasileiro abriga sobre as relacoes com os Estados 
Unidos da America identicos sentimentos aos que 
foram expresses em nome dos Estados Unidos da 
America pelo Secretario de Estado quanto as rela
coes de seu pais com o Brasil. Diz que o G?verno 

. brasileiro esta continuamente preparado a d1alogar 
com o Governo norte-americana, com vistas a uma 
cooperacao mutuamente beneHca. Salienta que o 
clima de amizade que tern prevalecido nas relacoes 
ent(e os dois paises tornou sempre J?OSsive_J que 
esse dialogo se processasse com respe1to rec1proco 
pelas posicoes de cada pais. Termina per convidar 
o Secretario de Estado a visitar Brasilia, quando 
lhe seja conveniente. 

Na mensagem verbal, com que respondeu a que 
the foi transmitida, tambem verbalmente, pelo Em
baixador Crimmins, o Ministro Azeredo da Silveira, 
ao tomar nota da disposi~ao do Governo norte-arne-
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ricano de retomar o mais cede possfvel, consultas 
bilaterais a nivel 'politico, manifestou identica dis
posi~ao, bern como a sua COf!COrdfmcia. em q~e o 
reinicio desse dialogo ocorra tao logo seJa poss1vel. 
Quante a questao nuclear, o Ministro Azeredo da 
Silveira manifestou ao Secretario de Estado que 
o Brasil tern a esse respeito, posit;oes ja definidas 
e absolutam~nte claras quanta a proliferat;ao das 
armas nucleares e nao se furtara a tratar de aspec
tos globais do problema. 

o subsecretario de estado warren 
christopher em brasilia 

Em 23 de fevereiro de 1977, o 
Ministerio das Rela~;iies Ex~eriores 

distribuiu a imprensa 0 seguinte 
· Comunicado: 

Em atenc;ao ao pedido que o Secret~rio de Estado 
Cyrus Vance I he fez, o Ministro das Relat;oes Exte
riores receben'! no proximo dia 1.0 de mar~o o 
Subsecretario de Estado Warren Christopher. A in
tent;ao norte-americana, segundo entende o Go
verna brasileiro, e de conser.var sobre os pontes de 
vista da nova administra~ao a respeito do problema 
da nao prolifera~ao nuclear. 0 Governo brasileiro 
nao se furta a discutir os aspectos globais da nao 
prolifera~ao das armas nucleares. A posic;ao do 
Brasil a esse respeito e definida e absolutamente 
clara. 

Comunicado Conjunto de lmprensa 
Brasii-Estados Unidos divulgado em 

Brasilia, em 1.0 de mar~;o de 1977, 
ap6s reuniao entre o Chanceler 

Azeredo da Silveira e B 
Subsecretario de Estado 
norte-americana, Warren 

Christopher: 

As duas partes trocaram opm1oes sabre assuntos 
nucleares e necessidades energeticas. Cada parte 
considerara a posic;ao expressa pela outra. Havera 
novas conversas sobre esses assuntos. 

o brasil e o programa de 
assistencia militar norte-americana 

Nota n.0 DCS/12, de 4 .de mar~;o de 
1977, enviada pelo Chanceler Azeredo 

da Silveira ao Embaixador 
norte-americana em Brasilia, 

John Hugh Crimmins: 

A Sua Excelencia o Senhor John Hugh Crimmins, 
Embaixador dos Estados Unidos da America 
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Senhor Embaixador, 

0 Governo brasileiro pauta sua conduta internacio
nal por rigcrosa e invariavel adesao aos princfpios · 
cardeais do Direito lnternacional, entre os quais 
sobressai o da nao-ingerencia de urn Estado em 
assuntos internes de outro. 

2. 0 Governo brasileiro tomou conhecimento, hoje, 
de que o Poder Executive norte-americana submeteu 
ao Congresso dos Estados Unidos da America pro
grama de 'assistencia militar ("security assistance") 
no qual esta contemplado o Brasil. Tal assistencia 
requer, entretanto, que 6rgaos do Governo norte
americana procedam a uma avaliac;ao critica da 
situa~ao intern~ brasileira, o que contraria os prin
cipios acima referidos. 

3. Em consequencia, comunico a Vossa Excelencia 
que, plena mente c6nscio. de seus deveres e respon
sabilidades, o Governo brasileiro recusa, de ante
mao, qualquer assistencia no campo militar que 
dependa, direta ou indiretamente, de exame pre
via, por 6rgaos de Governo estrangeiro, de materias 
que, por sua natureza, sao de exctusiva competen
cia do Governo brasileiro. 

4. Assim agindo, o Brasil mantem-se fiel a tra· 
di~ao · de sua Hist6ria, aos compromissos solene
mente contraidos na Carta das Na~oes Unidas e 
na Carta da Organizat;ao dos Estados Americanos, 
e firme na convicc;ao de estar fortalecendo uma 
ordem internacional fundada na igualdade de di
reitos entre os Estados. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelencia os protestos da minha mais alta con
sidera~ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro das Relac;oes Exteriores 

Em 5 de mar~;o de 1977, o Ministerio 
das Rela!{oes Exteriores distribuiu o 
seguinte Comunicado de Jmprensa: 

Na tarde de ontem, o Conselheiro para assuntos 
politicos da Embaixada dos Estados Unidos da 
America entregou a Chancelaria brasileira urn 
MemDrancfum relative a Mensagem que o Poder 
Executive norte-americana enviara ao Congresso sa
bre a assistencia militar oferecida por esse pais. 
Segundo os termos do Memorandum, a legislac;ao 
norte-americana sabre a "assistencia para a segu
rant;a" requer do Poder Executive a apresentac;ao 
ao Congresso dos Estados Unidos da America de 
urn relat6rio referente a situac;ao interna de cada 
pais a ser beneficiado por essa assistencia. 0 
MemOiandum se fazia acompanhar de relat6rio sabre 
o Brasil, o qual contem comentarios e julgamentos 
tendenciosos e inaceitaveis. 

Tal exame, por 6rgaos do Governo norte-americana, 
constitui uma viola~ao ao principia de nao-inter
ferencia, que ambos os Governos subscreveram ao 

. assinar a Carta da ONU e a Carta da OEA, e e 
tradir;ao em seu relacionamento bilateral., 
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0 Brasil sempre pautou suas relac;oes exteriores 
pelo mais estrito cumprimento das .obrigac;oes de 
respeito mutuo e de nao-interferencia nos assuntos 
internes dos outros paises, o que considera a base 
mesma da convivencia internacional. 

Vossa Excelencia que pela presente Nota, o Govemo 
brasileiro denuncia o Acordo de Assistencia Militar, 
celebrado entre o Brasil e os Estados Unidos da 

.America, no Rio de Janeiro, em 15 de marc;o d~ 
1952. 

0 Governo brasileiro, nessa conformidade, devolveu 
ontem mesmo, a Embaixada dos Estados Unidos 2. Tal denuncia e feita nos termos do inciso 1.o 
da America, o Memorandum referido. · do artigo XII do referido Acordo. 

Por nota da mesma data, o Governo brasileiro co
municou ao Governo norte-americano a recusa de 
sua inclusao no programa de assistencia militar. 

0 seguinte Comunicado de lmprensa 
foi divulgado pelo Ministerio das 

Relayoes Exteriores em 5 de marr;o 
de 1977: 

0 comunicado da embaixada norte-americana ape
nas procura justificar a mecanica dos fatos quanto 
a sua atuac;ao e nada tern a ver com a posic;ao 
basica do Brasil. 

denuncia do acordo de 
assistencia militar brasil-eua 

Nota n.0 DCS/DAI{13, de 11 de marc;o 
de 1977, enviada pelo Chanceler 

Azeredo da Silveira ao Embaixador 
norte-americana em Brasilia, 

John Hugh Crimmins: 

A Sua Excelencia o Senhor John Hugh Crimmins, 
Embaixador dos Estados Unidos da America 

Senhor Embaixador, 

Em aditamento a nota n.0 DCS/12, de 4 do car
rente, tenho a honra de levar ao conhecimento de 

3. Ao tomar essa decisao, o Governo bra·sileiro 
tern presente as 'alterac;oes introduzidas na legis
lac;ao norte-americana, as q'uais consubstanciam 
modificac;ao inaceitavel nas condic;oes de presta
c;ao da assistencia militar. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelencia os protestos de minha mais alta con
siderac;ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro das Relac;oes Exteriores 

0 Jtamaraty distribuiu o seguinte 
Comunicado de lmprensa, em 11 de 

maryo de 1977: 

Em consequencia da introduc;ao de alterac;oes na 
Jegislac;ao norte-americana, que modificaram, de 
forma inaceitavel, as condic;oes em que se vinha 
processando a cooperac;ao militar entre os dois 
paises, sob a egide do Acordo firm:co no Rio 
de Janeiro, em 15 de marc;o de 1952, o Governo 
brasileiro comunicou ao Governo dos Estados Uni
dos da America, por nota desta data, sua decisao 
de denunciar o referido Acordo. 

Essa atitude e um desdobramento, pelos mesmos 
motives, da recusa de aceitar qualquer assistencia 
no campo militar que dependa, direta ·ou indireta
mente, de exame, por 6rgaos de governo estran
geiro, de materias que, por sua natureza, sao de 
exclusiva competencia do Governo brasileiro. * 

* Na pAglna 93, s~l!o T~atados,. Acordos, Convllnios, encontra-se o Decreto em que o Brasil faz a den~ncia 
desse Acordo. 
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embaixador ·ingles 
deixa suas fungoes em brasilia 

Do discurso do Ministro de Estado das 
Rela(;oes Exteriores, Antonio F. Azeredo da 

Silveira, no Palacio ltamaraty de Brasilia, 
em 5 de janeiro de 1977, durante a 

cerimonia de despedida do Embaixador 
do Reina Unido, Derek Dodson, que deixou 

suas fun(;oes no Brasil: 

"Como Embaixador de Sua Majestade a Rainha 
Elizabeth II no Brasil nos ultimos tres anos, Vossa 
Excelencia teve uma atuac;ao marqada por ex
pressiva competencia profissional e dedicac;ao a 
missao propria do cargo, a qual soube realizar com 
uma afabilidade de trato que se tornou proverbial 
em Brasflia. ~. pois, com prazer, que nesta hora 
rendo tribute as suas realizac;oes entre n6s, tanto 
no plano oficial como no pessoal. 

Grande foi o empenho que pos Vossa ExceiE~ncia 
nos entendimentos para que chegassem a um feliz 
resultado as negociac;oes que culminaram com a 
assinatura do Memorando de Entendimento, duran
te minha visita a Londres, em outubro de 1975. 
Esse instrumento, que veio institucionalizar um 
sistema de consultas entre nossos Governos, sobre 
qucstoes de relevante interesse para ambos, ja se 
provou de grande utilidade, em mais de uma oca
siao, e certamente muito contribuira, ainda, para 
uma aproximac;ao cada vez maior entre nossos 
povos. 
Passo imediato e ponto culminante dos entendi
mentos entre os dois Governos, para maior conhe
cimento re~iproco e elaborac;ao de um programa 

de ac;ao cooperativa, foi a memoravel visita do 
Presidente Geisel ao Reino Unido, em cuja pre
parac;ao Vossa Excelencia teve destacado papel. 
Nao esquece o Chefe de Estado brasileiro as ex
cepcionais homenagens que lhe foram entao pres
tadas, tao expressivas do aprec;o e da considerac;ao 
do Governo e do povo britanicos pelo Governo e 
pelo povo do Brasil. · 

Um intense intercambio de personalidades, de um 
e de outro pais, vern, ao mesmo tempo, refletindo 
a intimidade das relac;oes anglo-brasileiras e refor
c;ando os lac;os de colaborac;ao. 

Desejo relembrar entre as visitas ocorridas durante 
os ultimos tres. a nos, a honrosa presenc;a no Brasil 
da Princesa Alexandra de Kent, que representou a 
Rainha Elizabeth II na abertura da Feira ·Industrial 
Britanica, realizada em Sao. Paulo em agosto de 
1974. Na mesma ocasiao, nos visitava o entao Mi
nistro do Comercio Peter Shore, que tanto tern fei
to pelo desenvolvimento das relac;oes entre os nos
sos dois paises. 0 Vice-Ministro David Ennals, em 
maio de 1975, aqui conduziu importantes consultas 
de natureza politica, da mesma forma que o Vice
Ministro Edward Rowlands e o Secretario-Geral 
Permanente Michael Palliser, em 1976. Ainda em 
76, aqui ·estiveram o Vice-Ministro da Industria, Ge
rald Kaufman, o Vice-Ministro da Agricultura, 
Edward Bishop e o Vice-Ministro para Assuntos de 
Energia, J. Dickson Mabon, que trataram com au
toridades brasileiras de assuntos de suas respec
tivas especialidades. E a esses teriamos que agre
gar uma intermim!vel lista de parlamentares, finan
cistas, industriais e comerciantes britanicos, em 
visitas que sao a melhor demonstrac;ao da vita
lidade dos vinculos de toda ordem nas relac;oes 
anglo-brasileiras. 
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Nao pretendo, Senhor Embaixador, fazer urn balan· 
~o das rela~oes entre os dois paises nestes tres 
anos. Pretendo, apenas, indicar a amplitude que 
chegaram a adquirir. Mas nao poderia referir-me 
aos importantes contactos entra autoridades de am
bos os paises sem fazer uma menc;:ao especial a 
viagem que fez ao Reina Unido em 1975 o Minis
tro da Marinha do Brasil, Almirante Geraldo Aze
vedo Henning. 

Senhor Embaixador, 

Vossa Excelencia deixa o Brasil cercado pela esti
ma, aprec;:o e admirac;:ao de todos aque!es que tive
ram o privilc~gio de conhece-lo pessoal ou profis
sionalmente. 

Desejo tambem, oeste momenta, render homenagem 
a Embaixatriz Dodson, a quem tanto se deve o 
invejavel sucesso alcanc;:ado pela missao de Vossa 
Excelencia." 

embaixadora da guatemala recebe 
a gra-cru.z do cruzeiro do sui 

Do discurso do Chanceler Azeredo da 
Silveira, no Palacio ltamaraty de Brasilia, 

em 25 de janeiro de 1977, ao condecorar, 
com a Gra-Cruz da Ordem Nacional do 

Cruzeiro do Sui, a Embaixadora da 
Guatemala, Francisca Hernandez Hall 

Zuniga, que deixou suas fungoes no 
Brasil: 

"Poucos Embaixadores terao permanecido tantos 
anos em nossa Capital. Vossa Excelencia, ao Iongo 
desses anos, grao:;as a sua afavel maneira de ser., 
formou um largo circulo de amizades s61idas e ge
nufnas. Ao mesmo tempo, trabalhou dedicadamente, 
no plano oficial, par uma sempre cfescente apro
ximac;:ao entre os nossos Governos e os nos.sos dais 
povos. 

No contexte desses esfon;:os, se insere como marco 
dominante a visita que nos fez, em junho do ano 
passado, o Ministro das Relac;:oes Exteriores da Gua
temala, meu amigo Adolfo Molina Orantes. Tive com 
ele, entao, importantes dialogos, caracterizados 
sempre pela cortesia e pela generosidade, que sao 
as qualidades mais nftidas do eminente Chanceler 
guatemalteco. · 

Vossa Excelt~ncia se recordara, tambem, de quanta 
foi espontanea e prestimosa a assistencia brasi
leira as vftimas do 'terremoto na Guatemala, cca
siao em que pudemos acompanhar o empenho e a 
dedicac;:ao de Vossa Excelencia em acudir ao sofri
mento dos seus conterraneos. 
Per tude isso, Senhora Embaixadora, e-com urn for
te sentimento de justi~a que tenho a honra de 
impor-lhe as insignias da Gra-Cruz da Ordem Na-. 
cional do Cruzeiro do Sui, com a qual o Govemo 
brasileiro quis homenagear Vossa Excelencia." 
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executive norte-americana 
ganha ordem brasil~ira 

Do discurso do Chanceler Azeredo da 
S.ilveira, no Palacio ltamaraty de Brasilia, 

em 14 de tevereiro de 1977, ao fazer a. 
entrega da Grli-Cruz da Ordem Nacional 

do Cruzeiro do Sui ao Vic3-Presidente 
£xecutivo da National Distillers, 

Drummond Bell: 

"Na minha qualidade de Chanceler da Ordem Na
cional do Cruzeiro do Sui, tern-me cabido o privi
h~gio de entre_gar as insignias das cond~corac;:oes 
concedidas pelo Senhor Presidente da Republica a 
muitos ilustres amigos do Brasil. 

Na maioria das vezes, essas pessoas sao represen
tantes diplomaticos que, no desempenho de fun
\;6es, muito contribufram para o estreitamento das 
relac;:oes entre os seus pafses e o Brasil. £ sempre 
um prazer prestar-lhes a homenagem e fazer-lhes 
saber do re-conhecimento do Governo, pela distin-
~ao de condecora-los. · 

Ern cases como o de· hoje, porern, o prazer e de 
natureza especial, pois o trabalho desenvolvido por 

homens como o Senhor Bell, em favor do born en
tendimento internacional, nao resulta de uma obri
gac;:ao profissional, mas de uma escolha. 

0 Senhor Bell acreditou no Brasil, e acreditou par
que viu o nosso pais com olhos lucidos, sem se 
deixar impressionar por preconceitos que s6 vin
gam onde ha 0 desconhecimento ou a ma von
tade. 

Se as relac;:oes internacionais sao resultado da 
contribuic;:ao de quantos operam no plano indivi
dual, a sua parcela nessa obra e, Senhor Bell, em 
muitos respeitos, urn born exemplo dos rumos que 
devem orientar o entendimento entre os nossos 
pafses. 

A orientac;:ao que o Senhor Bell deu a participa~ao 
da National Distillers no projeto da Poliolefina em 
Sao Paulo e disso urn testemunho. Af se ressalta 
nao apenas a forma de participac;:ao acionaria com 
maioria para o capital privado brasileiro, mas, ain
da, 0 que e para nos de fundamental relevancia, 
o aspecto de difusao tecno!6gica. 0 programa de 
bofsas de estudo da National Distillers para o aper-· 
feit;:oamento de tecnicos brasileiros nos Estados 
Unidos da America e, nesse sentido, um exemplo, 
tambem de coopera<;ao esclarecida. 

Sei que o Senhor Bell se esta interessando, no 
memento, pelo desenvolvimento de projetos relacio
nados com a prodw;ao de energia a partir de fontes 
de origem agricola. lsso mostra, mais uma vez, 
como procura acompanhar as preocupac;:oes domi
nantes da economia brasileira para oferecer o con
curso de sua contribuic;:ao. 
Todas essas razoes indicam o acerto do Governo 
em querer dernonstrar ao Senhor Drummond Bell 
o aprec;:o por seu continuado interesse por nosso 
pais, ao incorporar o seu nome a Ordem Nacional 
do Cruzeiro do Sul,.no grau de Oficial. ~.para mim, 
urn prazer, fazer-lhe a entrega das insignias corres
pondentes a condecora<;ao que lhe foi outorgada 
pelo Senhor Presidente da Republica." 
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. cruzeiro do sui para 
o embaixador de malta 

Do discurso'do Ministro de Estado das 
Rela~iies Exteriores, Antonio F. Azeredo da 

· Silveira, no Palacio ltamaraty de Brasilia, 
em 24 de mart;o de 1977, ao fazer a entrega 

da Gra-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro 
do Sui ao Embaixador de Malta, Principe 

Jean Louis de Faucigny Lucinge e Coligny, 
que deixou suas funt;iies no Brasil: 

"Vossa ExceiE~ncia se prepara para deixar o Brasil 
ap6s quase seis anos de permanencia entre n6s. 

Durante todo esse periodo, com grande dedica(;ao 
e eficiencia Vossa Excelencia dinamizou as ati
vidades filantr6picas e religiosas da Ordem Sobe
ran~ e Militar de Malta, fiel ao espirito e ao elevado 
c6digo de conduta da Ordem - a mais antiga da 
Cristandade. Sua missao aqui se pautou per uma 
profunda considera(;ao para com os necessitados e, 
sobretudo, os enfermos, o que permitiu a· concre
tiza-;;ao de inumeras obras de benemerencia. · 

Sao bern conhecidas as diversas atividades huma
nitarias realizadas no Brasil pela Ordem de Malta, 
atraves, principalmente, das Associa(;oes NacionaJs 
do Rio de Janeiro e de Sao Paulo. A rela(;ao 
des empreendimentos caritativos efetuados, criados 
e mantidos pela .Ordem, e extensa, nao cabendo 
aqui enumera-la. Nao poderia deix<Jr de aludir, no 
entanto aos inumeros ambulatories e as diversas 
enferm~rias - com assistencia medica gratuita -
que a Ordem de Malta instalou e mantem no Brasil 
e as doac;oes feitas a en~idade~ beneficentes .. !! 
com satisfac;ao que deseJO assmalar o espec1al 
dinamismo des empreendimentos caritativos durante 
a gestae de Vossa Excelencia, que foi devotadamente 
dedicada as tradi(;oes e as regras da Ordem de 
Malta. 

Nao poderia deixar de registrar, com maier satisfa
~ao ainda, a extensao das atividades da Ordem a 
Brasflia, consubstanciada na creche ora em cons
tru(;ao na capital federal. Essa obra social e a 
institui(;ao da "Sociedade Cruz de Malta", para sua 
manuten(;ao e administrac;ao, constituem, sem du
vida, marcos significativos da atua(;ao de Vossa 
Excelencia. 

Senhor Embaixador, 

A associac;ao de Vossa Excelencia com o Brasil, . 
em muitas fases de sua vida, fez- com que aqui 
formasse e conservasse inumeras amizades. Pes
soalmente, tive o prazer de ser uma dessas pessoas 
que, de longa data, acompan~aram o seu. inte!esse 
e o seu amor pelo Brasil. Se1 que essa l1gac;ao de 
Vossa Excelencia com o nosso pais estara sempre 
·presente no seu corac;ao. De nossa parte, ela 
pertence ja a hist6ria do ltamaraty. Aqui nesta 
sala esta a nos lembrar essa associa(;ao o trofeu 
que, para atender a desejo expresso pela Senhora 
Faucigny Lucinge, Vossa Excelemcia doou ao lta
maraty, trofeu que relembra a passagem por Lon
dres do saudoso Embaixador Regis de Oliveira. 

Senhor Embaixador, 

Como testemunho do reconhecimento do Governo 
brasileiro pelo seu efetivo trabalho em prol da 
ampliacao das atividades da Ordem de Malta e, 
conseqiientemente, em favor de sua maier aproxi
mac;ao com o Brasil, o Senhor Presidente da Repu
blic!~ houve por bern conferir-lhe a Gra-Cruz da 
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui, cujas insignias 
tenho a honra e o prazer de lhe impor, pedindo
lhe que aceite os meus votes de felicidade pessoal 
e de constante exito." 

embaixador do paraguai 
despede-se de brasilia 

Dos discursos do Ministro de Estado das 
Relar;iies Exteriores, Antonio F. Azeredo da 

Silveira, e do Embaixador do Paraguai no 
J3rasil, Contra-Afmirante J. Wenceslao Benites, 

no Palacio ltamaraty de Brasilia, em 29 de 
mart;o de 1977, por ocasiao da cerimonia de 
.despedida do representante paraguaio, que 

deixou suas funt;iies no Brasil: 

azeredo da silveira 
"Ao Iongo dos dez proficuos e laboriosos anos de 
sua gestao a frente da Representa(;ao diplomatica 
do Paraguai, foi Vossa Excelencia participe e teste
munha de alguns des mementos mais eloqiientes 
da hist6ria recente das relac;oes brasileiro-para
guaias, 

·Com'o Embaixador do Paraguai, assistiu Vossa Ex
celencia, em abril de- 1973, a hist6rica assinatura 
do Tratado de ltaipu, instrumento-marco da uniao 
e da coopera(;ao exemplar de dois povos em favor 
do desenvolvimento comum. Vossa Excelencia, que 
acompanhou de perto a obra de criac;ao e de 

· consolidac;ao dessa magnifica empresa, pede bern 
testemunhar ·do esfor(;o de imagina(;ao criadora e 
de realiza(;ao material que ltaipu tern exigido e, 
com sucesso, tern recebido de paraguaios e bra
sileiros. 

Per ocasiao da memoravel visita de Sua Excelencia 
·O Presidente Ernesto Geisel ao Paraguai, em de
zembro de 1975, participou tambem Vossa Exce
lencia da cerimonia da assinatura do Tratado de 
Amizade e Cooperac;ao. Este. documento da mais 
alta hierarquia juridica nao apcnas consolida e 
organiza os multiples e diversificados campos em 
que se vern desenvolvendo a coopera(;ao brasileiro
paraguaia, mas cria tambem, e de forma singular
mente original, novas e promissoras perspectivas 
para a dinamiza(;ao ainda maier de nossas relac;oes, 
em areas tao variadas como comercio, complemen
ta(;ao industrial, desenvolvimento regional, recursos 
naturais, transportes, comunicacoes, turismo, educa
cao e cu!tur-:~, para citar apenas algumas. 
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Os instrumentos que acabo de referir, e que en
cerram um potencial de beneficios tao grande 
para ambos os nossos paises, evidenciam o alto 
grau de entendimento alcan~ado por nossos dais 
paises, irmanados que estao no compromisso indd
clinavel para com o crescente bem-estar econo
mico e social de suas populacoes." 

wenceslao benites 
"Com nao dissimulada emo~ao ·vou pronunciar es
tas poucas palavras como culmina~ao de minhas 
gestoes de Embaixador Extraordinario e Pleriipoten
ciario neste grande e nobre Pais, que desde o 
primeiro dia de minha atua~ao em tao delicados 
misteres, honrou-me com afeto e compreensao, o 
que facilitou o desempenho de minhas func;oes a 
servi~o das cordiais relac;oes de nossos povos. 

Longo foi o caminho percorrido em uma decada de 
atua~ao. Couberam a mim a honra e a satisfa:;ao 
de ser protagonista na gestae de multiples ins
trumentos · bilaterais que constituem o brilhante 
hist6rico das relac;oes entre Paraguai e Brasil, 
nestes ultimos dez anos. 

Meu destine brindou-me com a honra e a alta 
satisfac;ao de intervir nos entendimentos iniciais 
e na execuc;ao do Tratado de ltaipu, para a cons
truc;ao da usina hidreletrica que leva seu nome, 
obra hoje em plena construc;ao e que e uma prova 
de quanta pode o espirito de colaborac;ao de dais 
povos e dais Governos para par e:m pratica o 
maier empreendimento hidreletrico do mundo. Em 
suas represas e em suas obras de engenharia, o 
cimento e o ac;o dao sua tonica de perenidade, 

118 

apoiados em ambos os Iadas da fronteira do Pa
raguai e do Brasil. No rio Parana, estab.elece-se o 
vinculo indestrutivel que sela para sempre a ami
zade, a fraternidade e a capacidade criadora de 
nossos povos, como exemplo pioneiro dos anelos 
de integra:;ao americana que os anima. ltaipu, mar
co significative de uma epoca de nossas relacoes, 
facilitara a evolw;ao e o desenvolvimento dos dais 
paises, na sua capacidade prcdutora de energia 
da ordem de varios milhoes de quilovates." 

"Durante ·dez anos fui testemunha dos esforc;os 
do povo e do Governo brasileiro para construir o 
progresso deste Pais-continente, que grac;as a isto 
ocupa Iugar destacado no concerto dos povos da 
America e do mundo. E observei com entusiasmo 
quando o Brasil colocava pedra sabre pedra, como 
gemas rutilantes do progresso desta Nac;ao que tern 
voca~ao de grandcza. Sua evoluc;ao material e espi
ritual fazem dela uma potencia emergente, que 
marcha com passes acelerados para alinhar-se 
entre as grandes potencias do mundo, para seu 
proprio orgulho e de seus irmaos da America. 

A condecora~ao de que sou objeto constitui tao alta 
quanta imerecida honra que me brinda o Governo 
do Brasil, generosidade esta que agradec;o e aceito 
como uma homenagem da Na~ao brasileira a minha 
patria que me proporcionou a oportunidade de re
presenta-la neste maravilhoso Pais. 

Agradec;o a Vossa Excelencia, Senhor Ministro, os 
termos altamente elogiosos para minha pessoa, que 
interpreto como expressao de sua generosidade, 
virtude presente na intimidade da alma brasileira, 
e insepan3vel do cavalheirismo que caracteriza sua 
conduta publica e privada." 

... · 
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presidentes da colombia e do brasil 
trocam telegramas sobre cafe 

Telegramas sobre o mercado 
lnternacional do cafe, trocados pelos 

Presidentes da Colombia, 
Afonso lopez Michelsen, e do Brasil, 

Ernesto Geisel, divulgados em 
8 de janeiro de 1977: 

telegrama do presidente- colombia no 

Excelen~issimo Senhor Ernesto Geisel, 
Presioente da Republica Federativa do Brasil, 

Varios paises produtores dirigiram-se· a nos para 
expressar sua inquieta(.:ao pelos rumos do mercado 
internacional do cafe nos ultimos dias. Comparti
lhando de tal preocupa(.:ao, julguei necessaria 
~irigir-me a Vossa Excelencia para ver se podemos 
encontrar, conjunta e solidariamente, uma solu(.:ao 
equitativa, oportuna e satisfat6ria. Os altos niveis 
que alcan9aram os pre9os externos garecem indicar 
efeitos sabre o consumo, a julgar pelas informa(.:oes 
fidedignas. Por outro lado, a dire(.:ao do Departa
mento dos Consumidores de Nova York incitou a 
organiza9ao a um boicote contra o cafe, que se 
alcan(,:asse algum exito, constituiria serio reves 
para a politica patrocinada pelo Governo de Vossa 
Exceh~ncia e tambem pelo meu. 

Diante de tais circunstancias, considero indispen
savel consultar Vossa Excelencia sabre se nao sera 
mais conveniente para nossos paises, e_ para os 
produtores em geral, procurarmos a estabiliza(.:ao 
dos pre9os em seus nfveis atuais, ou em niveis 

que julgarmos mais adequados. Em meu entender, 
agindo assim, fortaleceriamos nossa autoridade no 
manejo do mercado e consolidariamos a posicao 
internacional do cafe e nos preveniriamos para urn 
futuro imediato, antec:pando-nos, com urn gesto 
espontaneo e consciente, a qualquer reacao dos 
consumidores. 

Se Vossa Excelencia considerar aconselhavel par 
em pratica este criteria, enviarei o quanta antes 
uma Missao Especial para ajustar as bases com 
os membros de seu Governo, sem prejufzo de en

. cetar, com antecedencia, gestoes conjuntas com 
os Estados Unidos, Mexico, America Central, Uganda 

· e Costa do Marfim. Estou convicto de que Vossa 
.Excelencia se dispoe, como eu, a retomar o cen
trale do mercado, eliminando a atividade perniciosa 
dos especuladores que podem agir tanto em favor 
de altas descontroladas como em drasticas e peri
gosas baixas. Ademais, talvez seja esta a primeira 
vez que os produtores de urn artigo de consumo 
popular resolveram trabalhar pelo congelamento 
temporario de seu preco, fato que nos .colocaria 
em condicoes de evitar, igualmente, qualquer baixa 
no futuro. 

Espero conhecer o pensamento de Vossa Excelencia 
sabre este ponte de enorrne importancia para nos
sas duas nacoes, assim como suas sugestoes para 
Jevar a cabo a iniciativa de comum acordo e 
propo-la, da mesma forma, a outros paises. 

Aceite . Vossa Excelencia, meu:> votos de um feliz 
ano para sua patria e pela felicidade pessoal junto 
com o testemunho de meu apreco e mais distinta 
consideracao. 

Alfonso lopez Michelsen 
Presidente da Republica da COlombia 
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resposta do presidente brasileiro 

Senhor Presidente e ilustre A!J1igo, 

Muito agrade~o o telegrama de Vossa ExceiE~ncia 
pelo qual me transm"ite a preocupa~ao de seu Go
verna sabre a evolu~ao do mercado intemacional 
do cafe. Creio, como Vossa Exceh~ncia, que deve
mos samar nossos esforc;:os na busca de uma 
politica que assegure tranqiiilidade ao mercado do 
cafe, cujos atuais prec;:os decorrem, como sabemos, 
de escassez do produto, devido a causas natutais 
conhecidas. 0 Brasil tern feito extraordinario es
forc;:o no sentido de suprir o mercado internacional 
de cafe. Significative dessa situac;:ao e o fato de 
o Brasil, apesar de ter produzido apenas 6 milhoes 
de sacas em 1976 - insuficientes para atender as 
necessidades de seu consume interne - supriu o. 
mercado internacional com 16 milhoes de sacas, 
atendendo, inclusive, no ultimo trimestre do ana 
findo, a demanda adicional que se voltou para 0 
Brasil em decorrencia da escassez do cafe afri
cano. Disso resultou drastica reduc;:ao de nossos 
estoques, o que nos leva a encarar com apreensi:io 
o atendimento da::; necessidades do consume nos 
·anos criticos de 77 e 78, antes, portanto, da recupe-· 
rac;:ao de nosso parque cafeeiro devastado pela 
geada. Reconhecendo, porem, que o problema de 
mercado ni:io pode £er solucionado exclusivamente 
pelos paises produtores, acredito que o melhor 
caminho seria levar o assunto a seu foro proprio, 
mediante a convocac;:ao de uma reuniao especial da 
OIC, para examinar o tema do abastecimento do 
mercado nos anos criticos de 77 e 78, conforme, 
alias, sugesti:io feita pela Costa do Marfim,' atraves 
da Embaixada do Brasil em Washington. Permito
me, pais, proper a Vossa Excelencia que conjun
tamente promovamos essa reunii:io. 

Pec;:o ao ilustre amigo que aceite os votos que fac;:o 
pela prosperidade do fraternal povo colombiano e 
par sua felicidade pessoal. 

Ernesto Geisel 
Presidente da Republica Federativa do ·Brasil. 

takeo fukuda agradece 
mensagem de geisel 

Mensagem do Presidente Ernesto Geisel, 
em 20 de janeiro de 1977, enviada a 
James Earl Carter Jr. por ocasiao de 
sua posse no cargo de Presidente 
dos Estados Unidos: 

Sua Excelencia 
Ernesto Geisel, 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

Muito agradec;:o a Vossa Excelencia a gentil 
mensagem de congratulac;:oes por ocasii:io da indi
cacao do meu nome para o cargo de Primeiro
Ministro. Com a feliz mem6ria das significativas 
conversacoes que tive a honra de manter ao me 
encontrar com Vossa Excelencia no Brasil e no 
Japao, espero fervorosamente contar com a sua 
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prestimosa cooperac;:ao no meu trabalho em prol 
das relat;6es amistosas entre nossos dais paises. 

Aproveito esta oportunidade para levar a Vossa 
Excelencia os protestos da minha mais elevada 
considera~i:io. 

Takeo Fukuda 
Primeiro-Ministro do Japao 

geisel cumprimenta novo 
-presidente norte-americana 

Mensagem do Presidente Ernesto Geisel, em 20 
de janeiro de 1977, enviada a James Earl Carter Jr. 
por ocasiiio de sua posse no cargo de Presidente 
dos Estados Unidos: 

Ao assumir Vossa Excelencia o alto encargo de 
conduzir, como Presidente dos Estados Unidos da 
America, os destines da gmnde Nac;ao norte-ame
ricana, queira aceitar as felicitacoes que, em nome 
do Governo brasileiro e no meu proprio, tanto me 
apraz formular-lhe. 

Essas felicitac5es correspondem aos espontaneos 
desejos do povo brasileiro para com o povo norte
americana, ao qual se sente ligado per tradicionais 
lac;:os de mutua respeito e de amizade. 

Os fundamentos de estima recfproca, a coinciden
cia de crenc;:a nos mesmos valores e de luta pelos 
mesmos ideais e a complementac;:ao de interesses 
hi:io de, certamente, favorecer uma cooperacao cada 
vez mais fecunda e harmoniosa entre nossos paf
ses. Posse assegurar a Vossa Ei<celencia que esse 
e o nosso desejo mais sincere. 

Animado por este espirito, envio-lhe os meus me
lhores votos para o exito de sua Administrac;:ao, 
para a continuada prosperidade do povo norte-ame
ricana e para a felicidade pessoal de Vossa Exce-

.lencia. 

Ernesto· Geisel 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

falecimento do 
embaixador egberto da silva maf~a 

Mensagens enviadas em 9 de 
fevereiro de 1977 a prop6sito do 
falecimento do Embaixador do Brasil 
em Bonn, Egberto da Silva Mafra: 

do ministro hans dietrich genscher 
para o chal]r.eler a:zeredo da silve.ira 

Apresento a Vossa Excelencia minhas sinceras 
condol€mcias pelo falecimento de Sua Excelencia 
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o 'senhor Embaixador Egberta da Silva Mafra. Os 
merecimentos do falecido pelas relac;:oes brasileiro-· 
alemas jaf!!ais serao aqui esquecidos. 

Hans Dietrich Genscher · 
Ministro ·dos Neg6cios Estrangeiros da Republica 
Federal da Alemanha 

de azeredo da silveira para o 
ministro hans dietrich genschei" 

Muito agradec;:o as condolencias que Vossa Exce
lencia me enviou por motive do falecimento do 
Embaixador Egberta da Silva Mafra. Esteja certo, 
Senhor Ministro, que o exemplo de dedica:;:ao do 
Embaixador Mafra a causa das relac;:oes teuto-bra
sileiras seryira para uma intensificac;:ao sempre 
crescente dessas relac;:oes. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
~inis~ro de Estado das Relac;:oes Exteriores 

do ministro da economia da rfa, hans friderichs, 
ao encarregado de neg6cios do brasil em bonn, 

ministro diniz de andrada 

Por motive do faiecimento do Senhor Embaixador 
Mafra, expresso-lhe, e a todos os seus colabora
dores, meus mais sentidos pesames. Com o Em
baixador Mafra nao apenas o Brasil perdeu urn 
representante competente e eficiente, tambem a 
Republica Federal da Alemanha perdeu urn amigo 
cheio de compreensao e com altos conhecimentos. 
0 Embaixador Mafra era uma personalidade alta
neira e consciente de seus objetivos, que muito 
contribuiu para o estreitamento das relac;:oes entre 
nossos dais paises. Pec;:o-lhe transmitir ao Senhor 
Presidente da Republica do Brasil e ao Governo 
brasileiro minhas sinceras condolencias. 

Hans Friderichs 
Ministro da Economia da Republica Federal da 
Alemanha 

do ministro hans dietrich genscher 
a embaixatriz lea mafra 

Apresento-lhe, Excelentfssima Senliora, meus sin
ceres sentimentos pela dolorosa perda que sofreu 
com o falecimento de seu esposo. Por mais de dois 
anos, representou ele seu pais na Republica Fe
deral da Alemanha de maneira esplendida, muito 
contribuindo para o estreitamento das relac;:oes en
tre nossos dois povos. Foi marcante a atitude exem
plar com que ele, ate o ultimo memento, desem-

penhou suas tarefas neste posto .. Seus grandes 
meritos nao serao esquecidos. 

Hans Dietrich Genscher 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Republica 
Federal da Alemanha 

do chanceler azeredo da silveira 
a embaixatriz lea mafra 

Em meu nome e no de todos os funcionarios do 
Ministerio das Relac;:oes Exteriores, rogo receber as 
express6es da mais profunda consternac;:ao com 
que vemos desaparecer o Embaixador Egberta da 
Silva Mafra, funcionario que soube dar ao Brasil 
e a9 Servic;:o Diplomatico brasileiro, em particular, 
o melhor dos seus esforc;:os. com inexcedivel zelo, 
dedicac;:ao, competencia e patriotismo. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Rela~6es Exteriores 

dia internacional para a 
elimina~ao da discrimina!fao racial 

Mensagem do Presidente Ernesto Geisel ao 
Secretario-Geral das Nacoes Unidas, 
Kurt Waldheim, em 21 de marco de 1977: 

Senhor· Secretario-Geral, 

Por ocasiao da passage·m do Dia lnternacional para 
a Eliminac;:ao da Discriminac;:ao Racial, desejo as
·sociar-me, em nome do Governo e do povo brasi
leiro, as manifesta<;:6es universais de repudio as 
praticas do apartheid e da discriminac;:ao racial e 
de apoio as Nac;:6es Unidas na nobre tarefa de 
procurar banir do convivio humane toda discrimi
nac;ao bascada em rac;:a, cor, sexo, lingua ou re-

. ligiao. 

Compartilham os brasileiros da convicc;:ao de que 
OS direitOS da pessoa humana sao desrespeitadOS 
nas sociedades onde conotar;6es de ordem racial 
determinam o grau de respeito com que devem 
ser observadas as liberdades e garantias indiv.i-

. duais. 

Oferecemos contra esse quadro, que infelizmente 
perdura, o exemplo de uma sociedade formada pela 
espontanea e harmoniosa integrac;:ao que e a pr6-
pria essencia da nacionalidade brasileira. 

Queira aceitar, Senhor Secretario-Geral, os protes
tos de minha mais alta considerac;:ao. 

Ernesto Geisel 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 
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senado 
federal 

Eurico Rezende (ARENA/Espirito Santo) - Dis
curso do Ministro de Estado das Rela~5es Exte
riores, Antonio F. Azeredo da Silveira, sobre o 
programa de assistencia militar. Diario do Con
gresso Nacional n.O 5/8.3.77/Se~ao II. 

Evandro Carreira (MOB/ Amazonas) - Acordo Militar 
Brasii·Estados Unidos. DCN n.0 11/16.3.77/Sec;ao II. 

Magalhaes Pinto (ARENA/Minas Gerais) - Home
nagem aos Embaixadores Carlos Alfredo Bernardes 
e Antonio Candido da Camara Canto. DCN 
n.O 17/24.3.77/Sec;ao II. · 

Arnon de Mello (ARENA/Aiagoas)- Direitos Huma
nos. Situac;ao de funcionarios brasileiros da Em
baixada americana em Brasilia. OCN n.0 18/25.3.77/ 
Se(tao II. 

camara 
dos ~eputados 

lgo Lasso (ARENA/Parana) - Rela(t5es Brasii-Esta
dos Unidos. Oiario do Congresso Nacional 
n.O 2/3.3. 77/Se~ao I. 

Antonio Bresolin (MOB/Rio Grande do Sui) - Re
lac5es Brasii-Estados Unidos. DCN n.0 3/4.3.77/Se
(tao Conjunta. 

Alberto Hoffmann (ARENA/Rio Grande do Sui) -
Rela(t5es Brasii-Estados Unidos. DCN n.0 3/4.3.77/ 
Se(tao I. · 

discursos sobre rela~oes exteriores 

Os discursos citados encontram-se, na integra, no 
Diario do Congresso Nacional (OCN). 

~ 

Alberto Hoffmann (ARENA/Rio Grande do Sui) -
Relacoes Brasii-Estados Unidos. DCN n.0 4/5.3.77/ 

· Secao 1. 

Magnus Guimarlies (MOB/Rio Grande do Sui) -
Relac;5es Brasii-Estados Unidos. DCN n.0 4/5.3.77/ 
Secao 1. 

Parsifal Barroso (ARENA/Ceara) - Acordo Nuclear 
Brasii-Aiemanha. DCN n.0 4/5.3.77/Sec;ao I. 

J. G. de Araujo Jorge (MOB/Rio de Janeiro) -
· Relac;5es Brasii-Estados Unidos. DCN n.O 4/5.3.77/ 
Sec;ao I. · 

Oswaldo Zanella (ARENA!Espfrito Santo)- Rela(t5es 
Brasii-Estados Unidos .. DCN n.0 5/8.3.77/Se(tao I. 

· Siqueira Campos (ARENA/Goias) - Relac;5es Brasil
. Estados Unidos. DCN n.0 5/8.3.77/Sec;ao I. 

Adhemar Ghisi (ARENA/Santa Catarina) - Relac;5es 
Brasii-Estados Unidos. DCN n.0 5/8.3. 77 /Sec;ao I. 

Antunes de Oliveira (MOB/ Amazor:as) - Relacoes 
Brasii-Estados Unidos. DCN n.0 5/8.3. 77/Secao Con
junta. 

Paulo Marques (MOB/Parana) - Relac;oes Brasii
Estados Unidos. DCN n.0 6/9.3.77/Sec;ao I. 

Cleverson Teixeira (ARENA/Paraiba)- Relac;5es Bra
sil-Estados Unidos. DCN n.0 6/9.3.77/Se~ao I. 

Lauro Rodrigues (MOB/Rio Grande do Sui) - Re
Jac;oes Brasii-Estados Unidos. DCN n.0 6/9.3. 77/Se
(tao 1. 

Daso Coimbra (ARENA/Rio de Janeiro) - Rela(t5es 
Brasii-Estados Unidos. DCN n.0 6/9.3.77/Sec;ao I. 

Jose Camargo (MOB/Sao Paulo) - Relacoes Brasii
Estados Unidos. DCN n.O 6/9.3.77/Se(tao I. 

Florim Coutinho (MOB/Rio de Janeiro) - Rela(;:OeS 
Brasii-Estados Unidos. DCN n.0 6/9.3.77/Se(tao I. 
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Julio Viveiros (MDB/Parafba) - Relac;oes Brasil· 
Estados Unidos. DCN n.0 6/9.3. 77/ Sec;ao I. 

Antunes de Oliveira (MOB/Amazonas) - Relac;oes 
Brasii-Estados Unidos. DCN n.0 7/10.3.77/Scr;ao Con
junta. 

Aurelio Campos (MOB/Sao Paulo)- Relac;oes Brasii
Estados Unidos. DCN n.O 7/10.3.77/Ser;ao I. 

Joao Cunha (MOB/Sao Paulo) - Relar;oes Brasii
Estados Unidos. DCN n.0 7/10.3.77/Ser;ao I. 

J. G. de Araujo Jorge (MOB/Rio de Janeiro) - Re
lac;oes Brasii-Estados Unidos. DCN n.0 7/10.3.77/ 
Sec;ao I. · 

Antonio Morimoto {ARENA/Sao Paulo) - Relac;oes 
Brasii-Estados Unidos. DCN n.0 7/10.3.77/Ser;ao I. 

Adalberto Camargo (MOB/Sao Paulo) - Vigesimo 
aniversario da emancipar;ao da Republica de Gana. 
DCN n.O 7/10.3.77/Ser;ao I. 

Gioia Junior (ARENA/Sao Paulo) - Relac;oes Brasii
Estados Unidos. DCN n.0 7/10.3.77/Ser;.ao I. 

Antunes de Oliveira (MOB/Amazonas)- Oeclarar;oes 
do Dr. Brady Tyson, na Comissao dos Direitos 
Humanos, na ONU. DCN n.0 8/11.3.77/Ser;ao I. 

Herbert Levy (ARENA/Sao Paulo}- Relar;oes Brasii
Estados Unidos. DCN n.0 8/11.3.77/Ser;ao 1 .• 

Adhemar Ghisi (ARENA/Santa Catarina)- Relar;oes 
Brasii-Estados Unidos. DCN n.0 10/15.3.77/Ser;ao. I. 

Fabio Fonseca (MOB/Minas Gerais) - Soberania 
nacional. DCN n.0 11/16.3.77/Ser;ao L 

Oswaldo Zanello {ARENA/Esp!rito Santo) - Acordo 
Militar Brasii-Estados Unidos. DCN n.0 13/18.3.77/ 
Ser;ao I. 

Francisco Rollenberg (ARENA/Sergipe) - Conjun
tura energetica nacional. Cementa o livro branco do 
<Homo. DCN n.0 14/19.3.77/Ser;ao I. 

Lauro Rodrigues (MOB/Rio Grande do Sui)- Acordo 
Militar Brasii-Estados Unidos. Refer€mcia ao lta
maraty. DCN n.~ 14/19.3.77/Ser;ao I. 

Jose Ribamar Machado (ARENA/Maranhao) -- Esco
lha do Embaixador Espedito de Freitas Resende para 
representar o Brasil no Vaticano. DCN n.0 15/22.3.77/ 
Ser;ao I. · 

Carlos Santos (MOB/Rio Grande do Sui) - Dia 
lnternacional para a Eliminac;ao da Discrimina<;ao 
Racial. DCN n.0 16/23.3. 77/Ser;ao I. 

Alof!:io Santos (MDB/Espfrito Santo) - Dia lnter
nacional para a Eliminar;ao da Discriminar;ao Racial. 
DCN n.O 17/24.3.77/Ser;ao I. 

Alvaro Valle (ARENA/Rio de Janeiro) - Rela<;oes 
Brasii-Estados Unidos. DCN n.0 18/25.3.77/Ser;ao I. 

Octacflio Almeida (MOB/Sao Paulo) - Relat;oes 
Brasii-Estados Unidos. DCN n.0 8/11.3. 77/Ser;ao I. 

Aloisio Santos (MDB/Espirito Santo) - Comemora
r;ao do Dia lnternacional para a Eliminac;ao da 

Jorge Arbage (ARENA/Parana) -- Relar;oes Brasil-- Discriminar;ao Racial. DCN n.0 18/25.3.77/Ser;ao I. 
Estados Unidos. DCN n.O 9/12.3.77/Ser;ao I. 

Joaquim Bevilacqua (MOB/Sao Paulo) - Relar;oes 
Brasii-Estados Unidos. DCN n.0 10/15.3.77/Ser;ao I. 
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Jose Mandelli (MOB/Rio Grande do Sui) - 50.0 ani
versario do Institute lnteramericano da Crianr;a. OEA. 
DCN n.O 20/29.3.77. 
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in dice 

sfntese 3 

o programa nuclear brasileiro, urn dossie hist6rico 

declarac;ao do presidente geisel introduzindo o documento divulgado pela presidencia 
da republica, no qual e trac;ada a politica atomica do brasil 7 

I - o problema energetico do brasil: a necessidade da opc;ao nuclear 9 
II - o acordo sobre a cooperac;ao no campo dos usos pacificos da energia nuclear entre o 
brasil e a republica federal da alemanha 11 

Ill -a aplicac;ao de salvaguardas internacionais 13 
IV - o brasil e a nao-proliferac;ao das armas nucelares 14 

anexos 16 

geisel: iniciativas diplomaticas de impacto marcam 1976 
trecho sobre politica externa, extrafdo da mensagem do presidente geisel ao congresso nacional 17 

brasil e reino unido atualizam acordo sobre transportes aereos 
discurso de azeredo da silveira ao efetuar a troca de notas com o embaixador briUinico para 
o estabelecimento de emendas ao acordo sobre transportes aereos de 1946 31 

a visita do chanceler do canada 

introduc;ao a visita de donald campbel1 jamieson ao brasil_ 33 

canada atribui alta prioridade as rela~iies com o brasil 
discursos de azeredo da silveira e donald campbell jamieson durante banquete oferecido em 
homenagem ao chanceler canadense 35 

brasil, pals pacifista por voca~ao hist6rica 
~iscurso do ministro de estado das relacoes exteriores, antonio f. azeredo da silveira, durante a 
solenidade de assinatura de atos diplomaticos com o chanceler canadense 43 
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comunicado conjunto brasil-canada 

comunicado conjunto divulgado ao final da visita do ministro das rela~oes exteri.ores do canada 
ao brasil 45 

em brasilia, o ministro do comerciQ de malta 

comunicado conjunto de imprensa divulgado ao final da visita do ministro do comercio de malta, 
patrick holland, ao brasil 51 

acordo sobre transportes aereos ex.pande intercambio com o iraque 

discursos do ministro de estado das rela~oes exteriores, antonio f. azeredo da silveira, e do em
baixador iraquiano no brasil, jihad g. karam, durante a solenidade de assinatura do acordo so-
bre transportes aereos entre OS dois paises 53 

urn novo mecanismo nas rela~oes brasil-equador 

discursos do chanceler azeredo da silveira e do subsecretario-geral das rela~oes exteriores do 
equador, jose ayala lasso, durante a cerim6nia de assinatura da ata final das negocia~6es bra-
sileiro-equatorianas 55 

ata final das negocia~oes brasil-equador 

ata final das negocia~oes entre o brasil e o equador, assinada pelo secretario-geral do mi
nisterio das rela~oes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, e pelo subsecrE;tario-geral das rela-
c;oes exteriores do equador, jose ayala lasso 57 

entendimento e fraternidade entre brasileiros e suf~os 

discurso de azeredo da silveira ao recepclonar os membros da sociedade suic;a dos amigos de 
versalhes e da funda~ao para a hist6ria dos suic;os no exterior 61 

convenio de apoio financeiro ao programa de coopera~ao do pnud 

discurso do ministro de estado das rela~5es exteriores, antonio f. azeredo da silveira, ao assi
nar o convenio de apoio financeiro ao segundo programa de coopera~ao tecnica entre o brasil 
eo pnud 63 

rela~oes diplomaticas 

brasil cria embaixada na jamaica 

concessao de agrement 

designac;ao de embaixadores brasileiros 

entrega de credenciais 

falecimento do embaixador carlos alfredo bemardes 
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rela~oes comerciais 
delega~ao, comercial de mo~ambique faz sondagens 

feira de tripoli exibe produtos brasileiros 

o brasil na feira da primavera de leipzig 

. tratados, acordos, convenios 

anexos do dossie sobre o programa nuclear brasileiro 
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acordo brasil-iraque estabelecendo os servi~os aereos internacionais entre os dois pafses 

anexo 
quadro de rotas do anexo ao acordo sobre transporte aereo brasileiro-iraquiano 

protocolo de assinaturas 

o .convenio que da apoio financeiro a projetos do pnud 

convenio para concessao de apoio financeiro ao programa executado pelo pnud no brasil 
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promulga~ao e aprova~ao de acordos 

atos diplomaticos promulgados 

atos diplomaticos submetidos ao congresso nacional 

comunicados e notas 

embaixador norte-americana entrega carta de vance ao chanceler brasileiro 

chanceler brasileiro responde ao secretario de estado norte-americana 

o subsecretario de estado warren christopher em ~ras!lia 

o brasil e o programa de assistencia militar norte-americana 

denuncia do acordo de 'assistencia militar brasil-eua 

excertos e enfases 
embaixador ingles deixa suas fun~oes em brasflia 

embaixadora da guatemala recebe a gra-cruz do cruzeiro do sui 

ex::lcutivo norte-americana ganha ordem brasileira 
cruzeiro do sui para o embaixador de malta 

embaixador do paraguai despede-se de brasflia 

mensagens 
presidentes da colombia e do brasil trocam telegramas sabre ~fe 

takeo fukuda agradece mensagem de geisel 

geisel cumprimenta novo presidente norte-americana 

falecimento do embaixador egberto da silva mafra 

dia internacional para a elimina9ao da discri mina~ao racial 

congresso nacional 
discursos no senado federal 

discursos na camara dos deputados 
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